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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIN DOS ANJOS (AUTOR(A))

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca 

da Diligência Negativa sob Id 15737455, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001275-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO KUSTER (REQUERENTE)

ROSALIA MARIA KUSTER (REQUERENTE)

PAULO CEZAR KUSTER (REQUERENTE)

ANTONIA MARIA KUSTER (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL KUSTER (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado e do Parecer Ministerial sob Id 

15730369, para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, Certidão Negativa 

de Dependentes do INSS, bem como Certidão de Inexistência de 

Testamento, expedida pelo CENSEC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001006-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001006-94.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SPRINGER 

CARRIER LTDA Vistos. Trata-se de Execução fiscal ajuizada pela Fazenda 

Pública Municipal contra Springer Carrier Ltda, ambos 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. Com relação ao honorários sucumbenciais a 

expedição de ofício ao Banco do Brasil para verificar se existe valor 

referente a verba honorária (id 15536934). Certidão de id 1553819 

atestando a existência de valor vinculado a presente ação executiva. 

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 (a) executado (a) 

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. Condeno a parte executada 

no pagamento das custas processuais. Em relação ao honorários 

sucumbenciais, o extrato acostado no id 1558153, demonstra que o 

executado efetuou o depósito da referida verba. Assim, INTIME-SE a 

procurada do Município exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe aos autos os dados bancários para o levantamento do valor, 

devendo juntar, em igual, o termo de posse. Após o cumprimento da 

determinação, independentemente de nova conclusão, EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará judicial para o levantamento da quantia depositada, 

devendo o valor ser transferido para a conta bancária a ser indicada. 

Deixo de aplicar as determinações constantes no Provimento n. 68/2018 

do CNJ, tendo em vista que a própria parte executada que efetuou 

voluntariamente o depósito do valor referente aos honorários 

sucumbenciais. 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. Cumpra-se com eficiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003505-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (EXEQUENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003505-51.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: JOEL 

QUINTELLA EXECUTADO: WALDOMIRO MOREIRA DA SILVA Vistos. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Caso haja pedido da parte 

exequente neste sentido, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE a certidão de que trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o 

exequente, nesse caso, comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da 

(s) averbação (ções), no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015, art. 828, § 

1º). 3) CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 

CONCEDO os benefícios do art. 212, § 2°, do CPC/15. 3.1) A parte 

executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, 

no prazo de 15 (quinze) dias, após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 

3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa 

renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo 

essa opção, deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o 

depósito inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, 

mas, também continuar a depositar as parcelas vincendas, 

independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, 

CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da opção de 

que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

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

de tal pleito, após o que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, 

na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3.4) Se infrutífera a citação, 

arreste-se tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, nos 

termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 4) FIXO os honorários em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, caput), 

reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 5) Decorrido o prazo 

sem o devido pagamento, CERITIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003505-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (EXEQUENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para que proceda ao 

recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de 

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

disposições do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de 
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pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003124-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NASCIMENTO FERMINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003124-43.2018.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. REQUERIDO: LEANDRO NASCIMENTO FERMINO Vistos. 

Trata-se ação de busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo 

Banco Honda S/A em face de Leandro Nascimento Fermino, ambos 

devidamente qualificados, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a concessão da 

medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial demonstram a relação contratual, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada, determinando a busca e apreensão do 

veículo, Marca: HONDA, Modelo: BIZ 110I, Ano Fabricação e Modelo: 

2017/2017, Cor: BRANCA, Chassi: 9C2JC7000HR415709, Placa: 

QCO-0274, Renavam: 1149989014, descrito na inicial. Consigne-se, no 

mandado, que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada 

pela Lei nº 13.043/2014). Diante do que dispõe o artigo 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as alterações trazidas pela Lei nº 

13.043/2014), nesta oportunidade PROCEDI, conforme extrato anexo, à 

inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via sistema RENAJUD 

(circulação, licenciamento e transferência), que deverá perdurar até a 

efetiva apreensão do bem. Uma vez informada à apreensão do bem nos 

autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal restrição, na 

forma da norma legal supramencionada (art. 3º, § 10, inciso II, do 

Decreto-Lei). Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o 

bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593-MS), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. No que tange ao pedido de fixação de multa diária 

no caso do descumprimento da liminar (item “II” da petição inicial), 

INDEFIRO o pedido formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o 

Decreto Lei n. 911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na 

hipótese do § 6º do artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada 

improcedente, ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao 

pagamento da multa. INDEFIRO o pedido constante no item “III”, por não 

haver indícios da necessidade de tal medida. Quanto ao pedido contido no 

item “IV” para que conste no mandado de busca e apreensão, caso o bem 

seja encontrado em Comarca distinta, a possibilidade de cumprimento da 

ordem judicial, independentemente de distribuição de carta precatória, 

INDEFIRO o pleito, uma vez que ocorrendo essa hipótese a parte poderá 

observar o que dispõe o § 12º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 (“A 

parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde 

foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo”) (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002519-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

P. E. P. (AUTOR(A))

SOLANGI BERSI ELEOTERIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002519-34.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): PATRICIA ELEOTERIO PADILHA, SOLANGI BERSI ELEOTERIO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação 

previdenciária de amparo social a pessoa portadora de deficiência – 

LOAS, ajuizada por Patrícia Eleotério Padilha, representada por sua 

genitora SOLANGI BERSI ELEOTÉRIO contra o Instituto Nacional do Seguro 

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

contar com 16 anos de idade na data do protocolo da ação e que possui é 

portadora de “glaucoma congênito". Por tais razões, propôs a presente 

demanda, visando, em suma, à condenação do requerido a lhe conceder o 

benefício de amparo assistencial ao deficiente. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a petição inicial, foi deferido, o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinando-se assim, a citação do 

requerido para responder à demanda, determinou-se ainda, a realização 

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

perícia médica (ID 10134398). Laudo pericial médico (ID 11487326) e 

socioeconômico (ID 10425553) acostado aos autos . Na sequência as 

partes se manifestaram sobre os laudos apresentados. Parecer do 

Ministério Público opinando pela procedência da demanda acostado no ID 

14093131. Vieram-me os autos à conclusão. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, esta não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 01/06/2015 e a ação foi ajuizada em 15/09/2017 

(data da petição inicial), portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação, assim, rejeito a preliminar manejada pela 

autarquia ré. Estando devidamente instruído o feito e não havendo 

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

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

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

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

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

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

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

benefício de amparo assistencial foi instituído para garantir a subsistência 

da parcela da população impossibilitada de trabalhar e sem meios próprios 

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

deficiência, independentemente de qualquer reciprocidade contributiva. 

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

a doença incapacitante, deve demonstrar a hipossuficiência financeira 

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

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

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

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

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

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

que dispõe sobre a organização da assistência social, estabelecendo em 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 
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física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

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

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

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

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

concessão do benefício de amparo assistencial restringe-se à 

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

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

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

Nesta toada, o laudo pericial acostado ao ID 11487326 contém as 

seguintes informações: (...) 7- Em RESUMO a paciente é portadora de 

glaucoma congênito em ambos os olhos, sendo que apresenta cegueira 

em olho esquerdo e limitação importante de campo visual em olhos direito. 

Acrescentando a possibilidade de evolução do quadro, pois trata-se de 

patologia crônica e progressiva, que poderá incapacita-la. No momento 

não necessita de auxílio de terceiros para convívio social. RESPOSTAS 

DOS QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? R. A parte autora é portadora 

de glaucoma congênito e cegueira no olho esquerdo. b) A deficiência 

ocasiona impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial? Qual o grau do impedimento? R. como o glaucoma 

é uma doença degenerativa e progressiva, quando não controlada pode 

ocasionar impedimentos, principalmente nesse caso, em que a paciente 

apresenta cegueira em olho esquerdo. c) Os impedimentos, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas? R. Sim. 

Além de baixa acuidade visual, a autora apresenta comprometimento do 

campo visual no olho viável, ou seja, no olho direito. d) A parte autora em 

razão da deficiência que o acomete e dos impedimentos ocasionados é 

capaz de gerir sua própria vida sem a intervenção de terceiros? R. No 

momento é capaz de gerir a sua própria vida sem auxílio de terceiros. 

RESPOSTAS DOS QUESITOS DO AUTOR: a) De acordo com a 

documentação médica apresentada aos autos o autor realiza tratamento 

oncológico de 28/12/2015 e com previsão de término em 28/12/2020. a.1) 

É possível afirmar que a incapacidade do autor se iniciou em 28/12/2015 

quando do início do tratamento médico? R. Sim. b) Há possibilidade e 

acesso a tratamento das patologias no município do autor? Se sim, qual o 

custo financeiro do tratamento? Se não, há necessidade de locomoção a 

outros municípios? R. Não. Sim; c) O autor faz uso de medicamentos? Qual 

o valor dos medicamentos? R. Sim. Ver id 8118212 - Pág. 6 d) O autor 

anexou aos autos atestado médico emitido pelo médico assistente 

cancerologista, Dr. Airton Rossini, CRMMT 3944, que atestou a 

incapacidade laborativa do autor por tempo indeterminado. Sendo assim, é 

possível reafirmar o entendimento do especialista? R. Sim. e) O autor 

possui 64 anos de idade, baixa qualificação profissional e está acometido 

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

está inserido e a patologia que o acomete, é possível afirmar se o autor 

possui condições de igualdade em competir as demais pessoas no 

mercado de trabalho? R. Não. DOS QUESITOS DA PROCURADORIA 

GERAL DA UNIÃO 1) Patrícia Eleotério da Silva, 16 anos. A saúde ocular 

da autora resume-se em um quadro de glaucoma congênito , que evoluiu, 

mesmo após procedimentos cirúrgicos e tratamento clínico, para cegueira 

em olho esquerdo e perda do campo visual em olho direito. 2) Sim. 

Acompanho desde fevereiro de 2014. 3) Foi submetida à três 

procedimentos em cada olhos, sendo o primeiro aos 21 dias de vida. 

Houve evolução do quadro, como referido na questão anterior e faz uso 

de colírios hipotensores de custo significativo desde o nascimento. Hoje 

apresenta acuidade visual. Olho direito 20/40 d olho esquerdo: percepção 

luminosa somente. Em olho esquerdo apresenta comprometimento do 

campo visual, secundário ao glaucoma. 6) A incapacidade é progressiva, 

e como se trata de glaucoma congênito, iniciou-se desde o nascimento da 

autora. 7) No momento não a incapacita para “todo” tipo de trabalho, porém 

como a patologia é progressiva, poderá sim, vir a incapacita-la para “todo” 

e qualquer trabalho (pode evoluir para cegueira legal). Das informações 

inclusas no mencionado laudo pericial, se pode verificar a enfermidade da 

autora, enquadrada como pessoa deficiente, uma vez que portador de 

Glaucoma Congênito, a qual se mostrou, parcial e evolutiva incapacitada, 

seja para o trabalho ou para executar as atividades instrumentais da vida 

cotidiana, inclusive, sendo capaz no momento de gerir a própria vida. 

Ressalta-se, pois, que de toda a explanação médica, resta inegável a 

existência de auxílios médicos para a moléstia que assola a autora, 

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

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

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

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

melhora da situação anteriormente averiguada, podendo, inclusive, ser 

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

significado para o termo incapacidade assinalado pela Lei Orgânica da 

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

vida, com atenção redobrada sobre suas contradições insuperáveis. 

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

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. REQUISITOS ATENDIDOS. 

SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. 

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

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

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

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

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

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

legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de 

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

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

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

da pensão do ex marido para o filho. Vulnerabilidade social constatada. 4. 

A perícia médica (fls. 65/75) constatou a incapacidade total e permanente 

laborativa da parte autora (portadora de câncer de pele e aneurisma 

cerebral). 5. Atrasados: correção monetária e juros moratórios conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. 6. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação 

de fazer), por aplicação do art. 497 do NCPC. 8. Apelação do INSS 

desprovida. Remessa oficial parcialmente provida (item 5).. (AC 

APELAÇÃO CIVEL - 0005801-18.2016.4.01.9199 - RO, Segunda Turma, 

24/08/2016)" – Grifo nosso Deste modo, uma vez comprovada a 

permanência da deficiência suportada pela parte autora, nos resta avaliar 

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

tê-la provida por sua família. No ponto, cumpre salientar, que o segundo 

requisito, regido pelo § 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (possuir renda 

familiar inferior a ¼ do salário mínimo vigente), deve ser avaliado com 

maior ponderação, isto, a fim de se atingir o cunho social para o qual a 

LOAS fora criado, visualizando-se, para tanto, a situação de 

miserabilidade da parte autora. Assim, para melhor visualizar o campo 

socioeconômico da parte autora, realizou- se o estudo, o qual relata o 

seguinte: “Diante do exposto, e das intervenções realizadas, é possível 

verificar, segundo informações da Srª Solangi, que a renda per capta da 

família é inferior a ½ salário mínimo , assim como preconiza o documento 

Mandad de Intimação Cível N° 167/2017 a parte autora se enquadra dentre 

os critério dessa Lei.” ID 10425563 No caso, tenho que restou 

comprovada a situação de miserabilidade da parte autora, pois, em que 

pese à renda per capita do grupo familiar ser inferior a 1/2 do salário 

mínimo, e que tal renda advém de seus familiares, esta não conseguiria, 

sem ajuda externa, se manter por si só, enquadrando, assim, a parte 

autora, no rol daqueles que não possuem condições de prover a sua 

manutenção, uma vez que a requerente não possui salário fixo, sendo que 

o laudo socioeconômico atestou que o salário poderia chegar ao valor de 

1 (um) salário mínimo (R$ 937,00 novecentos e trinta e sete reais à 

época). Nesse sentido: "PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE VALOR MÍNIMO RECEBIDO POR IDOSO. RE.º 

580.963 / PR. RENDA FAMILIAR PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO 

SALÁRIO-MÍNIMO. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. ANÁLISE DO CASO 

CONCRETO. ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE IMPROVIDO. 1.Por 

ocasião da análise do pedido de benefício assistencial, não se inclui, no 

cálculo da renda mensal familiar per capita, o benefício de valor mínimo 

auferido por idoso, nem o benefício assistencial já concedido a qualquer 

membro da família RE n.º 580.963 / PR . 2. O critério objetivo de renda 

inferior a ¼ do salário mínimo não exclui a utilização de outros elementos 

de prova para aferição da condição sócio-econômica do requerente e de 

sua família. Inexistência de presunção absoluta de miserabilidade, nos 

termos da mais recente jurisprudência da TNU 3. Pedido de Uniformização 

improvido. 5009459-40.2011.404.7102, TURMA REGIONAL DE 

UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, 

juntado aos autos em 19/04/2017." No presente caso, é evidente a 

miserabilidade da parte autora, pois, conforme se dessume do Estudo 
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socioeconômico, embora os proventos da família ultrapassem, 

minimamente ¼ do salário mínimo, é evidente que o é propiciado apenas 

pela atividade laborativa da genitora em uma fazenda como zeladora (na 

qual recebe um salário mínimo) e o auxílio do pai para a compra de 

medicamentos, não são suficientes para prover a manutenção digna dos 

custos de vida da família da demandante. Ora, como já mencionado, a 

avaliação de miserabilidade não deve encontrar como barreira a porção de 

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

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

concreto, se mostra demasiado evidente. No ponto, é indispensável notar, 

que além das despesas afetas a vida cotidiana (energia, luz, alimentação, 

etc…), a pleiteante faz uso de medicamentos, isto, sem levar em conta as 

demais necessidades básicas a serem supridas, além de necessitar, a 

autora, cuidados especiais. Portanto, inegável a miserabilidade do 

ambiente familiar, pois diante do provento do salário de sua genitora e 

pontuais ajudas de terceiros , e das despesas inerentes ao lar e a vida 

digna, não se pode presumir o contrário. A fim de corroborar o 

entendimento acima esposado, não é demais lembrar o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal quanto à matéria. Entendeu, este, que embora 

se tenha declarado a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 

8.742/93, inexiste óbice à comprovação da situação de miserabilidade por 

outros meios de prova (elementos subjetivos) que não a renda per capita 

inferior a ¼ do salário mínimo vigente, porquanto, este último, é tão e 

somente, meio objetivo de presunção de miserabilidade. Assim, colaciono 

o seguintes julgado do Tribunal Regional Federal: "CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA 

CF/88. LEI Nº 8.742/93. IDOSO. IDADE SUPERIOR A 65 ANOS. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. 

A Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso V, e a Lei n. 8.742/93 (lei 

orgânica da assistência social) garantem um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

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

família, independentemente de contribuição à seguridade social. 2. Os 

requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada estão 

estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente deve 

ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não 

receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) 

ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito 

para aferição da miserabilidade). 3. No que se refere à renda per capita 

familiar inferior a ¼ do salário mínimo, o plenário do STF, ao apreciar a 

ação direta de inconstitucionalidade n. 1.232-1/df, declarou que a regra 

constante do art. 20, § 3º, da loas não contempla a única hipótese de 

concessão do benefício, e sim presunção objetiva de miserabilidade, de 

forma a admitir a análise da necessidade assistencial em cada caso 

concreto, mesmo que o quantum da renda per capita ultrapasse o valor de 

¼ do salário mínimo. Dessa forma, cabe ao julgador avaliar a 

vulnerabilidade social de acordo com o caso concreto, segundo fatores 

outros que possibilitem a constatação da hipossuficiência do requerente, 

figurando o critério objetivo legal como um norte também a ser observado. 

4. Na hipótese, o requisito etário foi preenchido, já que a parte autora 

conta com idade igual ou superior a 65 anos, consoante comprovante de 

identificação encartado aos autos; quanto à miserabilidade, de outra parte, 

o laudo sócio-econômico revelou o claro estado de precariedade das 

condições de vida da parte autora, contando o grupo familiar com 04 

membros: a autora, seu esposo, ambos com mais de 80 (oitenta) anos, e 

dois filhos, sendo um com mais de 60. A única renda fixa é proveniente da 

aposentadoria do cônjuge da autora, equivalente a um salário mínimo e 

meio. Assim, a renda per capta sequer chega à metade do salário mínimo 

para o sustento de 03 idosos. Tal o contexto, faz jus a parte autora à 

concessão do pleiteado benefício de assistência social. 5. O termo inicial 

do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na 

sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema 

em decisão proferida pelo e. STJ, em sede de recurso representativo da 

controvérsia, nos termos do art. 543 - C do CPC, (resp 1369165/sp), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da ne reformatio in pejus. 6. O termo inicial deve 

ser fixado a partir da data do requerimento administrativo. 7. Correção 

monetária e juros de mora nos termos do manual de cálculos da justiça 

federal. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% das 

prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência ou do 

acórdão que reforma a sentença de improcedência. Fixada a verba 

honorária em sentido diverso e não havendo interposição de recurso da 

parte interessa, deve ser mantida a condenação nos termos da r. 

Sentença. 9. Apelação da autora provida. Sentença reformada. (TRF 01ª 

R.; AC 0030148-23.2013.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João 

Luiz de Sousa; DJF1 15/05/2015) – Grifo nosso Tocante ao termo inicial, 

este será desde o indeferimento do requerimento do pedido (01/06/2015), 

tendo em vista o atual entendimento jurisprudencial, do qual considera que 

a fixação do termo inicial do benefício. Destarte, considerando os pedido 

da requerente, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício do amparo social, imperiosa se faz a concessão do mesmo, 

porém. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Patrícia 

Eleotério Padilha, em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, 

razão pela qual, CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de amparo 

assistencial a pessoa portadora de deficiência, desde a citação do 

requerido (01/06/2015), com renda mensal equivalente a um (01) salário 

mínimo; b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas quanto ao 

benefício de amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência, 

desde a data do requerimento administrativo (01/06/2015), até a data 

imediatamente anterior à sua implantação (DIP), devendo sobre tais 

parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), 

de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção monetária pelos índices 

oficiais desde o vencimento de cada parcela; Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao requerido, observando-se o 

disposto da CNGC/MT, REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de trinta (30) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, 

§ 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento ao 

disposto no artigo 1.288 da CGNC/MT segue ementa: a) Segurada: Patrícia 

Eleoterio Padilha. b)Benefício: Amparo Assistencial ao Portador de 

Deficiência. Lei nº 8.742/93 (LOAS). c)Renda mensal: Valor equivalente a 

um salário mínimo. Benefício concedido judicialmente. d)Direito ao 

recebimento das parcelas atrasadas reconhecido desde a data do 

requerimento administrativo (01/06/2015), até sua efetiva implantação.” 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 1° de outubro de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002196-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

M. R. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002196-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SIMONE RODRIGUES DE CAMPOS e outros RÉU: ANTONIO 

MARCOS FERNANDES DA SILVA Vistos. Cuida-se de Ação de 

investigação de paternidade c/c alimentos proposta por Matheus 

Rodrigues de Campos, representado por sua genitora Simone Rodrigues 

de Campos contra Antônio Marcos Fernandes da Silva, todos qualificados 

nos autos. O pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a 

inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita e designada audiência de 

conciliação (id 13804788). Na audiência de conciliação, as partes 

pleitearam a realização do exame de DNA e o requerido responsabilizou 

pelo pagamento dos custos inerentes aos custos do exame (id 14675149). 

Laudo de DNA acostado no id 15322408. Em nova audiência de 

conciliação realizada, as partes pactuaram acordo, tendo o requerido 
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declarado, de forma livre e espontânea, ser o pai biológico do menor 

Matheus Rodrigues de Campos, requerendo a inclusão o nome dos avós 

paternos Francisco Fernandes da Silva e Antonia Rodrigues da Silva no 

assento de menor, passando o mesmo a se chamar Matheus Rodrigues de 

Campos da Silva. Quanto aos alimentos os genitores acordaram que a 

guarda do menor ficará unilateralmente com a genitora. Em relação aos 

direito de visitas ficou estipulada a forma livre, devido à boa convivência 

das partes. Sobre os alimentos, ficou estabelecido que o requerido pagará 

o percentual de 31,44% do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo o 

primeiro pagamento ser feito no dia 10/10/2018 e as demais nos meses 

subsequentes e mediante recibo, além de arcar com 50% das despesas 

médicas, farmacêuticas e escolar, desde que não disponibilizados de 

forma gratuita na rede pública. O Ministério Público concordou com o 

acordo, pugnando pela sua homologação, por entender que o mesmo 

atende os interesses do menor (id 15690984). Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de Ação de investigação de paternidade c/c alimentos proposta por 

Matheus Rodrigues de Campos, representado por sua genitora Simone 

Rodrigues de Campos contra Antônio Marcos Fernandes da Silva, já 

qualificados nos autos. O artigo 329, inciso II, do CPC/15 permite a 

ampliação do pedido e da causa de pedir, o requerido anuiu com a guarda 

e o direito de visitas na forma estabelecida no acordo acostado no id 

15690984. Assim, ante a concordância do Ministério Público com o acordo 

entabulado entre as parte, uma vez que preserva suficientemente os 

interesses do menor Matheus Rodrigues de Campos, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes (ID 15690984), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença. Em consequência, 

DETERMINO a alteração do assento de nascimento do menor Matheus 

Rodrigues de Campos, o qual passará a se chamar Matheus Rodrigues de 

Campos da Silva, devendo ser acrescido ainda o nome do genitor Antônio 

Marcos Fernandes da Silva, bem como os nomes dos avós paternos 

Francisco Fernandes da Silva e Antonia Rodrigues da Silva. Por corolário, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Expeça-se mandado de averbação 

para o Cartório de Registro Civil competente para as alterações devidas, 

informando que o feito corre sob o pálio da justiça gratuita. Sem custas 

(art. 90, § 3º, do CPC) e sem condenação em honorários advocatícios. 

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Certificado o trânsito 

em julgado, após o cumprimento das formalidades legais, ARQUIVE-SE 

imediatamente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003218-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

VALTER PAULINO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003218-88.2018.8.11.0007. AUTOR(A): VALTER 

PAULINO MACHADO RÉU: MUNICIPIO DE CARLINDA Vistos. Trata-se de 

pedido de reconsideração proposto pela parte autora (Id. 15566595), 

contra decisão de Id. 15490743 que indeferiu a antecipação de tutela 

pleiteada pelo requerente, que consiste na reintegração ao cargo que 

anteriormente ocupava no Município de Carlinda-MT, na função de 

motorista. A parte autora funda sua pretensão no argumento de que o 

autor foi capaz de comprovar os requisitos para a concessão da 

antecipação de tutela (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo). Vieram-me os autos conclusos. É o relato 

do necessário. DECIDO. Primeiramente, conceituando o pedido de 

reconsideração, destaco que não há previsão legal para o citado 

"recurso", existindo apenas citações doutrinárias e jurisprudenciais que 

tem o intuito de conceder a parte a possibilidade da decisão ser 

modificada quando existir questão de ordem pública que pode ser 

reconhecida pelo juiz de ofício. Assim, embora a jurisprudência aceite tal 

construção doutrinária, entendo que neste caso o pedido de 

reconsideração não é pertinente, haja vista que não há nenhuma matéria 

de ordem pública alegada no pedido. Nesta linha de raciocínio, o pedido da 

parte autora apenas poderá ser esclarecido ao decorrer da instrução 

processual e como consignado naquela decisão: "como o requerente 

requer a anulação de exoneração a pedido e consequente reintegração 

de cargo, não há nos autos comprovação, ao menos neste momento, de 

que houve qualquer fato que torne o ato com qualquer defeito jurídico ou 

nulidade, sendo que o indeferimento da medida liminar é a medida que se 

impõe. Necessária dilação probatória através da devida instrução para 

colher elementos para o deslinde da demanda." sic. Id. 15490743. 

Ademais, compulsando os autos verifiquei os seguintes pontos: a) a 

portaria de abertura de Processo Administrativo Disciplinar juntado aos 

autos é datada de 16 de agosto de 2002 (Id. 15012623), sendo que os 

fatos constantes no PAD citado foram debatidos no processo de Código 

Apolo n° 33859 (6ª Vara Civil desta Comarca); b) o autor no momento da 

exoneração não tinha contra si um PAD e sim uma sindicância (portaria n° 

095/2014, Id. 15013031, pág. 3 - 17 de março de 2014); c) o relatório final 

do processo sindicante foi emitido em 15 de maio de 2014 (Id. 15013100, 

pág. 20); d) o pedido de exoneração se deu em 21 de maio de 2014 (Id. 

15012899); e) a portaria de n° 149/2014 que tratou da exoneração do 

requerente é de 22 de maio de 2014; e f) foi determinado o arquivamento 

do processo sindicante pela perda do objeto (Id. 15012931). Cumpre 

ressaltar ainda, que a legislação de fato não permite a exoneração quando 

o servidor tiver contra si um PAD, contudo, a lei não dispõe quanto a 

processos de sindicância, que servem para apurar os fatos e 

posteriormente pode ou não dar azo à abertura de um PAD, conforme 

dispõe o artigo 145, inciso III, da Lei 8.112/90. Destarte, aliado o artigo 

acima com a redação do art. 300, § 1º, do CPC/15, verifica-se que o 

deferimento da antecipação de tutela poderia causar prejuízos 

irreparáveis ao ente público municipal. Portanto, em que pese a afirmação 

de perigo ao resultado útil do processo ou até mesmo a probabilidade do 

direito, entendo, em sede de cognição sumária, que estes requisitos 

inexistem e necessitam de dilação probatória a fim de verificar o direito do 

autor. Cumpre frisar que decisões desta estirpe, quando o conjunto 

probatório ainda é insuficiente tem caráter precário, podendo ser alterada 

sem prejuízos, se o requerente conseguir comprovar fazer jus ao direito 

em tela. Posto isto, pelas razões aqui delineadas INDEFIRO o petitório de 

reconsideração e mantenho inalterada a decisão atacada. Assim, 

CUMPRA-SE a decisão de Id. 15490743 em sua integralidade. 

CONSIGNE-SE que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo 

para a interposição de recursos, devendo a Secretaria da Vara em caso 

de interposição de recurso contra a decisão se certificar tendo como 

marco a intimação da parte autora da decisão de 15490743. Ciência as 

partes desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003213-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CALICCHIO SANTOS (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003213-03.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

MARCELO CALICCHIO SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Trata-se de liquidação de sentença por procedimento comum 

proposta por Marcelo Calicchio Santos contra Ympactus Comercial Ltda., 

Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, todos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. Em despacho de Id. 10880060 foi determinada a emeda da 

inicial, para que a parte requerente junta-se aos autos documentos a fim 

de comprovar o vínculo com a parte requerida, assim como foi 

oportunizada ao autor comprovar sua hipossuficiência. O requerente se 

manifestou ao Id. 11054464. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

DECIDO. Inicialmente, vislumbro que o polo passivo da demanda não está 

adequado, haja vista que foram arroladas como parte as seguintes 

pessoas físicas Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler e a 

pessoa jurídica de Ympactus Comércial Ltda., sendo que, além destes no 

dispositivo da sentença juntada ao Id. 10841983 também condenou James 

Mattew Merril, motivo pelo qual ele deve fazer parte da presente demanda. 

Ademais, em relação ao pedido de benefício da Justiça Gratuita, é sabido 

a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a 

assistência jurídica gratuita será prestada àqueles que comprovarem a 

insuficiência de recursos. Neste sentido, vejamos a disposição do artigo 

98, do CPC/2015: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
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estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Pois bem. A regra consolidada no 

artigo supramencionado é relativa, uma vez que, da alegada insuficiência 

de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, se admite prova em sentido contrário, quando da existência 

de elementos que infirmam a hipossuficiência da parte requerente, 

podendo, assim, o Juízo pedir informações e esclarecimentos à parte 

interessada. É o que prevê o artigo 99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 

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”. É consabido que o benefício da gratuidade da justiça 

destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem 

condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria 

mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão em 

circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com 

provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar 

com as custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o tema: 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 

PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovarem a 

hipossuficiência alegada, assim, oportunizada a requerente a 

comprovação da alegada insuficiência, não restou provada a necessidade 

do benefício, já que como consta em declaração de seu imposto de renda 

o mesmo apresenta o patrimônio de R$ 297.648,01 (duzentos e noventa e 

sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais e um centavo) (Id. 11054468, 

pág. 6), o que não é compatível com a alegação de miserabilidade, logo, a 

não concessão das benesses da Justiça Gratuita é à medida que sem 

impõe. Por essa razão: 1) INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça 

formulado pela requerente. 2) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo 

único e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015). 2.1) Em consequência, 

RETIFIQUE-SE a autuação dos autos tocante a opção de gratuidade da 

justiça. 3) No prazo estabelecido no item “2”, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar no que entender de direito em relação ao polo passivo 

da demanda. 4) Após decorrido o prazo assinalado no item “2”, com, ou 

sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CONSIGNE-SE que a inércia quanto ao recolhimento das 

custas acarretará no cancelamento da distribuição e a não regularização 

do polo passivo ensejará no indeferimento da inicial por inépcia. Anote-se 

que a presente decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/15. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (RÉU)

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA RÉU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais ajuizada por Maria de Fátima Duarte contra Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em decisão 

de Id. 13962316 foi declinada a competência por este Juízo, em virtude da 

parte autora possuir residência na Comarca de Boa Vista-RR. Em 

manifestação de Id. 14245206 a parte requerente informou que se mudou, 

vindo a fixar domicílio e, inclusive, abrir empresa nas dependências desta 

urbe, consoante documentos de Id’s. 14245778 e 14245807, pugnando 

pela reconsideração da decisão citada, para que o feito seja processado 

e julgado por este Juízo. É o relatório do necessário. DECIDO. 

Primeiramente, conceituando o pedido de reconsideração, destaco que 

não há previsão legal para o citado "recurso", existindo apenas citações 

doutrinárias e jurisprudenciais que tem o intuito de conceder a 

possibilidade de a decisão ser modificada quando existir questão de 

ordem pública que pode ser reconhecida pelo juiz de ofício. Assim, 

considerando que a jurisprudência aceite tal construção doutrinária, 

entendo que neste caso em tela, o pedido de reconsideração é pertinente, 

haja vista que há matéria de ordem pública alegada no pedido 

(competência). O declínio de competência (decisão de Id. 13962316) se 

deu em função do domicílio da requerente, que outrora constava como em 

Boa Vista-RR, haja vista que o CDC dispõe que, por regra, o foro 

competente será o de residência da parte hipossuficiente da relação 

consumerista, ou seja, do consumidor, ressalvando ainda, que o CDC 

ainda prevê o processamento da demanda no foro de domicílio da parte 

requerida, ficando a critério do consumidor. Contudo, não obstante à 

decisão anterior, a parte requerente demonstrou, após ser proferida a 

decisão de declínio de competência, ter mais de um domicílio, um sendo em 

seu local de trabalho que se localiza na “Guiana Inglesa” e outro nesta 

cidade e Comarca de Alta Floresta-MT. Destarte, haja vista que as 

intimações poderão ser efetuadas no endereço indicado ao Id. 14245778, 

sem qualquer prejuízo, entendo que a demanda pode ser processada por 

este Juízo. Ademais, por estar laborando em outro país outorgou poderes 

à sua irmã para representa-la nos atos processuais, requerendo a 

reconsideração da decisão referida, para o processamento dos autos por 

este Juízo. Cumpre ressaltar, entretanto, que a procuração não exime a 

autora de comparecer aos atos processuais quando sua intimação 

pessoal for determinada. Posto isto: 1) REVOGO a decisão de Id. 

13812493 e via de consequência, RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que devidamente emendada. 2) DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, diante da comprovação por meio de documentos de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Tratando-se 

de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência 

de conciliação/mediação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

15h00min, a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) 

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

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

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

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

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

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

designada (CPC/2015, art. 334). 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

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

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

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

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

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

6º). 4.2) 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. 4.3) 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). 5) 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. 5.1) 
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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. 6) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 7) 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, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003202-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTIVAL CARDOSO LEAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003202-71.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: MONTIVAL CARDOSO LEAL Vistos. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco 

do Brasil S/A contra Montival Cardoso Leal, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou 

pela realização de pesquisa via BacenJud, InfoJud, RenaJud e Siel, com o 

fito de encontrar o endereço do executado (Id. 13332692). O pedido foi 

indeferido ao Id. 14180712 oportunidade na qual foi determinado que a 

parte exequente se pronunciasse quanto ao prosseguimento do feito. O 

exequente se manifestou ao Id. 14734971, contudo, foi intempestiva sua 

manifestação (certidão de Id. 14751220). Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Tendo em vista que a presente execução está em tramite a mais 

de 01 (um) ano, sem que houvesse sequer a citação do executado, já que 

a parte exequente não diligência para proceder com os atos necessário, 

nos termos do art. 921, inciso III, §§ 2° e 3º, do CPC/15, determino o 

arquivamento provisório do feito. Passado o prazo do arquivamento 

provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE os autos ao arquivo, iniciando a 

partir deste momento o prazo referente à prescrição intercorrente. 

Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, INTIME-SE a 

exequente por meio de seu patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pronunciar acerca de eventuais causas interruptivas do prazo 

prescricional. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações 

necessárias junto ao Sistema PJe para a contagem do prazo, 

certificando-se de tudo aquilo que for necessário. INTIME-SE a exequente 

desta decisão. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001459-60.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ROSILENE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001459-60.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): ROSILENE GOMES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão 

de Auxílio-Doença c/c Invalidez proposta por Rosilene Gomes da Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados. Entendendo presentes os requisitos requereu a antecipação 

de tutela para o pagamento do benefício e juntou documentos. Por meio da 

decisão de ID 4885646, a magistrada contemporânea deferiu a gratuidade 

e recebeu a inicial; b) postergou a apreciação da tutela de urgência para 

depois da resposta da requerida; c) nomeou médico para elaboração de 

laudo pericial e; d) deferiu a gratuidade de justiça. O laudo pericial foi 

apresentado (ID 9488477). Por meio da contestação de ID 10298037, a 

autarquia previdenciária arguiu a preliminar de prescrição quinquenal. 

Impugnação à contestação apresentada sob o ID 11064448. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Verifico que a parte requerida suscitou 

preliminar, a qual passo a apreciar. DA PRESCRIÇÃO Tal pleito não merece 

muitas digressões, na medida em que o requerimento do benefício ora 

pretendido, na via administrativa, deu-se em 01/08/2016, e o ajuizamento 

da demanda, em 27/12/2016, ou seja, de forma que sequer iniciou a 

contagem do período prescricional aplicável ao presente caso 

(quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, 

desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que se 

pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Não havendo outras questões 

processuais e estando o feito devidamente instruído por laudo pericial, 

passo à análise do pedido de mérito. A pretensão autoral consiste na 

obtenção judicial de auxílio-doença, que se encontra disciplinado nos 

artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/91, dispositivos que exigem os 

requisitos abaixo transcritos: a) qualidade de segurada; b) o período de 

carência, se exigido para o caso; c) incapacidade para o trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos; d) não 

preexistência da doença ou lesão invocada como causa para o benefício 

à filiação ao Regime Geral da Previdência Social, salvo em casos de 

progressão ou agravamento. No caso em tela, a condição de segurada e o 

cumprimento da carência restaram comprovados por meio da leitura do 

CNIS acostado nos autos, comprovando que a autora é segurada 

facultativa (contribuinte individual), ademais a requerente já recebia auxilio 

doença o que demonstra que a própria autarquia reconheceu que existia a 

qualidade de segurada; quanto à incapacidade, a perita constatou que a 

inaptidão para o trabalho parcial, no entanto, é possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, pois pode exercer 

atividades de leve esforço físico, e permanente para as atividades que 

anteriormente exercia, motivo pelo qual o benefício de auxilio doença 

pleiteado deve ser deferido. Nesse sentido è o entendimento 

jurisprudencial: "PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

AUXILIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA AUXÍLIO CUMPRIDOS. JUROS. PARCIAL 

PROVIMENTO. 1. A autora gozou do benefício previdenciário 

auxílio-doença até 01/07/2005 (fls. 148), quando foi cessado. O benefício 

foi restabelecido, por decisão de fls. 161/164, que antecipou os efeitos da 

tutela, com pagamento das parcelas vencidas entre a data de sua 

cessação e a implantação por determinação judicial. 2. A inaptidão para a 

atividade laborativa foi constatada pelo perito judicial, que atestou que a 

parte autora está incapacitada total e temporariamente para o trabalho, 

devendo a Autora ser submetida a nova perícia com prazo de 

aproximadamente de 6 meses, tempo suficiente para a estabilização do 

procedimento realizado. (...) Portanto, a concessão do benefício 

previdenciário, auxílio-doença, é imperiosa. (...) (ACORDAO 

00496991820154019199, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 DATA:16/03/2018 PAGINA.)" Em relação ao termo inicial do devido, 

como sedimentado na jurisprudência pátria, o pagamento do benefício 

deve retroagir até a data da indevida cessação. Nessa trilha jurídica: 

"PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO 

AUXÍLIO DOENÇA. (...) 3. O termo Inicial do Benefício, segundo orientação 

jurisprudencial desta Segunda Turma e do Superior Tribunal de Justiça, 

será fixado da seguinte maneira: a) sendo a parte autora beneficiária do 

benefício de auxílio doença, a DIB para a aposentadoria por invalidez será 

contada a partir do primeiro dia da cessação daquele (art 43, caput da Lei 

nº 8.23/91); b) não sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei nº 8.213/91, 

a data inicial será a do requerimento administrativo; b) ausente a prévia 

postulação administrativa, o termo inicial será a data da citação válida (STJ 

REsp 1369165/SP, DJe 07/03/2014. julgado submetido ao rito do 543-C do 

CPC). 4. No caso concreto a cessação do auxilio doença se deu em 

03/02/2010. (fls. 55). 5. Apelação da parte autora não provida. Remessa 

oficial parcialmente provida para que sejam observadas as estipulações 

constantes no voto relativo ao DIB. (TRF 1ª R.; AC 

0072133-64.2016.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco 

Neves da Cunha; DJF1 25/04/2017)." Diante do exposto, nos termos do 

art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à implantação do benefício 

de auxílio doença em favor de ROSILENE GOMES DA SILVA, desde do 

deferimento na esfera administrativa 27/10/2016, devendo se submeter à 

revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos 

juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos 
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da Justiça Federal. Por verificar presentes os requisitos, CONCEDO a 

tutela de urgência neste ato. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o 

disposto no artigo 387 da CNGC/MT, para determinar que o INSS: (b.1) 

implante e pague o benefício auxílio-doença da autor reconhecido 

administrativamente de 27/10/2016 ; (b.1) implante e prorrogue o benefício 

auxílio-doença da autora desde o dia 27/10/2016, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de trinta (30) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC. DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Nos 

termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) ROSILENE GOMES DA SILVA; II) 

Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do 

salário de benefício; IV) DIB – deferimento na esfera administrativa 

27/10/2016; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 

dias, a contar da intimação da presente sentença. Certificado o trânsito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, 

ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000620-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

ROSELI EGER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000620-98.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ROSELI EGER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Doença c/c 

Invalidez proposta por ROSELI EGER em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados. Assevera que em 

17/11/2016 requereu a concessão do benefício de Auxílio-Doença junto à 

autarquia previdenciária, o qual foi indeferido indevidamente. Entendendo 

presentes os requisitos requereu a antecipação de tutela para o 

pagamento do benefício e juntou documentos. Por meio da decisão de ID 

5054670, a magistrada contemporânea deferiu a gratuidade e recebeu a 

inicial; b) postergou a apreciação da tutela de urgência para depois da 

resposta da requerida; c) nomeou médico para elaboração de laudo 

pericial e; d) deferiu a gratuidade de justiça. O laudo pericial foi 

apresentado (ID 7230800). Por meio da contestação de ID 8281062, a 

autarquia previdenciária arguiu a preliminar de prescrição quinquenal. 

Intimada para apresentar Impugnação à contestação a parte autora 

quedou-se inerte. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Verifico 

que a parte requerida suscitou preliminar, a qual passo a apreciar. DA 

PRESCRIÇÃO Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que 

o requerimento do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se 

em 17/11/2016, e o ajuizamento da demanda, em 08/03/2017, ou seja, de 

forma que sequer iniciou a contagem do período prescricional aplicável ao 

presente caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de 

preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Não havendo 

outras questões processuais e estando o feito devidamente instruído por 

laudo pericial, passo à análise do pedido de mérito. A pretensão autoral 

consiste na obtenção judicial de auxílio-doença, que se encontra 

disciplinado nos artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/91, dispositivos que 

exigem os requisitos abaixo transcritos: a) qualidade de segurada; b) o 

período de carência, se exigido para o caso; c) incapacidade para o 

trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos; 

d) não preexistência da doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício à filiação ao Regime Geral da Previdência Social, salvo em casos 

de progressão ou agravamento. No caso em tela, a condição de segurada 

e o cumprimento da carência restaram comprovados por meio da leitura do 

CNIS acostado nos autos, comprovando que a autora estava contribuindo 

com a previdência; quanto à incapacidade, o perito constatou que a 

inaptidão para o trabalho parcial, no entanto, é possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual o benefício 

de auxilio doença pleiteado deve ser deferido. Nesse sentido è o 

entendimento jurisprudencial: "PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE 

TOTAL E TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA AUXÍLIO CUMPRIDOS. JUROS. 

PARCIAL PROVIMENTO. 1. A autora gozou do benefício previdenciário 

auxílio-doença até 01/07/2005 (fls. 148), quando foi cessado. O benefício 

foi restabelecido, por decisão de fls. 161/164, que antecipou os efeitos da 

tutela, com pagamento das parcelas vencidas entre a data de sua 

cessação e a implantação por determinação judicial. 2. A inaptidão para a 

atividade laborativa foi constatada pelo perito judicial, que atestou que a 

parte autora está incapacitada total e temporariamente para o trabalho, 

devendo a Autora ser submetida a nova perícia com prazo de 

aproximadamente de 6 meses, tempo suficiente para a estabilização do 

procedimento realizado. (...) Portanto, a concessão do benefício 

previdenciário, auxílio-doença, é imperiosa. (...) (ACORDAO 

00496991820154019199, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 DATA:16/03/2018 PAGINA.)" Em relação ao termo inicial do devido, 

como sedimentado na jurisprudência pátria, o pagamento do benefício 

deve retroagir até a data do requerimento administrativo. Nessa trilha 

jurídica: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO 

AUXÍLIO DOENÇA. (...) 3. O termo Inicial do Benefício, segundo orientação 

jurisprudencial desta Segunda Turma e do Superior Tribunal de Justiça, 

será fixado da seguinte maneira: a) sendo a parte autora beneficiária do 

benefício de auxílio doença, a DIB para a aposentadoria por invalidez será 

contada a partir do primeiro dia da cessação daquele (art 43, caput da Lei 

nº 8.23/91); b) não sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei nº 8.213/91, 

a data inicial será a do requerimento administrativo; b) ausente a prévia 

postulação administrativa, o termo inicial será a data da citação válida (STJ 

REsp 1369165/SP, DJe 07/03/2014. julgado submetido ao rito do 543-C do 

CPC). 4. No caso concreto a cessação do auxilio doença se deu em 

03/02/2010. (fls. 55). 5. Apelação da parte autora não provida. Remessa 

oficial parcialmente provida para que sejam observadas as estipulações 

constantes no voto relativo ao DIB. (TRF 1ª R.; AC 

0072133-64.2016.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco 

Neves da Cunha; DJF1 25/04/2017)." Diante do exposto, nos termos do 

art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à implantação do benefício 

de auxílio doença em favor de Roseli Eger, desde do deferimento na 

esfera administrativa 17/11/2016, devendo se submeter à revisão 

administrativa periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos juros 

moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Por verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela 

de urgência neste ato. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto 

no artigo 387 da CNGC/MT, para determinar que o INSS: (b.1) implante e 

pague o benefício auxílio-doença da autor reconhecido 

administrativamente de 17/11/2016 ; (b.1) implante e prorrogue o benefício 

auxílio-doença da autora desde o dia 17/11/2016, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de trinta (30) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC. DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Nos 

termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Roseli Eger ; II) Auxílio-Doença; 

III) Renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício; 

IV) DIB – deferimento na esfera administrativa 17/11/2016; V) RMI – a 

calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar da intimação 

da presente sentença. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja 

requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001364-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

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

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001364-30.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): IZABEL PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Auxílio-Doença e Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada proposta por Izabel Pereira da Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados. Assevera que a despeito do preenchimento dos requisitos 

legais e do requerimento administrativo efetivado no dia 04/12/2012, a 

autarquia requerida negou indevidamente o benefício de auxílio doença 

(n.º 5542722071) Por tal razão, ajuizou a presente demanda, visando, em 

suma, a antecipação da tutela para que seja concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez e, ao final, a confirmação da tutela, 

condenando o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas, desde o 

requerimento administrativo. A inicial veio instruída com os documentos. 

Recebida a inicial no ID 4866263, deferiu-se a assistência judiciária 

gratuita, oportunidade em que fora nomeado perito judicial para realização 

de perícia médica. No ID 9173491 foi juntado aos autos laudo pericial. A 

parte requerida apresentou contestação, alegando como preliminar a 

prescrição (ID 9929341), sendo que em seguida a autora apresentou 

impugnação à contestação. Vieram-me os autos à conclusão. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifico que a parte requerida 

suscitou preliminar, a qual passo a apreciar. DA PRESCRIÇÃO Tal pleito 

não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento do 

benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 04/12/2012, e o 

ajuizamento da demanda, em 16/12/2016, ou seja, de forma que sequer 

iniciou a contagem do período prescricional aplicável ao presente caso 

(quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, 

desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que se 

pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Não havendo outras questões 

processuais e estando o feito devidamente instruído por laudo pericial, 

passo à análise do pedido de mérito. Consiste, então, o cerne da questão 

em comento, em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum 

momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado. Em relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 

1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária, 

a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida: “ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz para o exercício de atividade e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição” 

(artigo 42, caput, da Lei 8.213/91). Assim, tem-se que os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por invalidez são os seguintes: 1) vínculo do 

segurado com a Previdência Social; 2) incapacidade permanente para o 

trabalho; 3) impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra 

atividade que possa garantir a subsistência do trabalhador; 4) carência 

prevista na Lei nº 8.213/91. Por sua vez, o laudo pericial encartado no ID 

9173491, contém informações de que a autora é portadora de Sequela de 

traumatismo craniano, lesão no plexo braquial esquerdo, hipotonia de 

membros superiores devido as fraturas que apresentou Defict de Memória 

e Defict Visual, doença esta que lhe incapacita parcial e permanentemente 

para toda e qualquer atividade laboral, sem possibilidade de reabilitação. 

Sendo assim, pode-se concluir que a autora se encontra incapacitada 

para o trabalho, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia (recepcionista). Acerca da incapacidade laborativa, 

Marina Vasques Duarte, em sua obra Direito Previdenciário (Porto Alegre: 

Verbo Jurídico, 2007), discorre sobre o tema: Todavia, as condições 

pessoais do segurado devem ser avaliadas dentro de seu contexto social, 

se considerada sua idade, aptidões, grau de instrução, limitações físicas 

que irão acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do nível de 

renda que a nova profissão poderá acarretar. A jurisprudência 

manifesta-se no mesmo sentido: INTERESSE DE AGIR. ALTA 

PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. Se o INSS concede o benefício e submete o segurado à 

alta programada, não há falar em ausência de interesse processual. Resta 

de plano configurada a pretensão resistida, mormente se o segurado 

pretende a manutenção do benefício, pela persistência da incapacidade, e 

a sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. A 

circunstância de ter o laudo pericial registrado a possibilidade, em tese, de 

serem desempenhadas pelo segurado funções laborativas que não exijam 

esforço físico no uso das mãos e braços, não constitui óbice ao 

reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso concreto, em 

especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar evidente a 

impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o uso de 

força física, como as de natureza burocrática. Cabível o restabelecimento 

do auxílio doença desde que indevidamente cessado, frente à 

constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava 

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto 

com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 9 5 5 3 6 9 2 0 1 4 4 0 4 9 9 9 9  P R 

0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

12/08/2015) – Grifo nosso De tal forma, da simples análise do quadro 

clínico da requerente, comprovado pela perícia, e da atividade que 

costumava desenvolver, é de se concluir pela impossibilidade de 

desempenhar a atividade laborativa anteriormente desenvolvida, motivo 

pelo qual, resta-nos analisar sua condição de segurada. No ponto, cumpre 

registrar, que a qualidade de segurada da requerente não foi objeto de 

ponto controvertido em nenhum momento, à medida que o réu sequer 

apresentou contestação. Mas, importante esclarecer que, da simples 

análise dos documentos carreados aos autos, resta provada a condição 

de segurada da autora, uma vez que esteve registrada na última empresa 

empregadora até 08/2017. Ademais, acerca da manutenção da qualidade 

de segurado, assim prevê o artigo 15, da Lei nº 8.213/91: Art. 15. Mantém 

a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: (...) II - até 

12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que 

deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social 

ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; Assim, 

considerando a data da rescisão de seu contrato de trabalho (08/2017) 

nota-se que quando do ajuizamento da presente demanda, em 16/12/2016, 

a autora ainda mantinha sua qualidade de segurada. Não fosse pelo 

supramencionado, de qualquer forma, a qualidade de segurada restaria 

cabalmente caracterizada, vez que o labor da parte autora restou 

prejudicado pela patologia suportada, não havendo se falar em perda da 

qualidade de segurado por transcurso de prazo. Some-se a isso o fato de 

que, consoante visto alhures, a incapacidade da autora para o trabalho é 

total e permanente para a atividade laboral que poderia desenvolver, nos 

termos do laudo acostado nos autos. Deste modo, como se vê dos autos, 

a incapacidade que assola a parte autora, que deveria à época de 

segurada ter gozado do auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, 

acaba por incidir no artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.213/91: Art. 15. Mantém 

a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: I - sem 

limite de prazo, quem está em gozo de benefício; Assim sendo, resta 

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

portanto, em falta de qualidade de segurada. Por oportuno, registra-se 

que, segundo entendimento dominante na jurisprudência pátria, nas ações 

em que se objetiva a concessão de auxílio doença ou aposentadoria por 

invalidez, o julgador firma seu convencimento com base na prova pericial, 

não deixando de se ater, entretanto, aos demais elementos de prova, 

sendo certo que, conforme concluiu o expert, a incapacidade laborativa da 

autora é permanente para qualquer atividade profissional, não havendo 

falar-se em reabilitação profissional, dada a natureza da patologia que a 

acomete. Ademais, como a perícia reconheceu categoricamente a 

incapacidade permanente da autora para o trabalho, sendo conclusiva no 

sentido da permanência desta incapacidade, tenho que a requerente tem 

direito a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, in verbis: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 
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fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Aliás, os termos inequívocos do 

laudo pericial não permitem outra conclusão que não a de que a 

demandante se encontra definitivamente incapacitada para o trabalho, 

estando preenchidos, desse modo, requisitos além dos exigidos para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, conforme prevê o 

artigo 62, da Lei de Benefício: 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. Tocante ao termo inicial do benefício da aposentadoria por 

invalidez, segundo previsão da legislação previdenciária, este será “da 

data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento”, 

conforme os termos do art. 43 da Lei nº 8.213 /91: Art. 43. A 

aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo. (...) § 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de 

incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por 

invalidez será devida: (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) (...) b) 

ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte 

individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade 

ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem 

mais de trinta dias. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) – Grifo 

nosso Sendo assim, o termo inicial do benefício de aposentadoria por 

invalidez será da data do requerimento administrativo (04/12/2012). Por 

fim, restando comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência 

dos pedidos contidos na presente demanda. Diante do exposto, nos 

termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor IZABEL PEREIRA DA SILVA, em consequência, JULGO EXTINTO 

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

do CPC/2015, motivo pelo qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde o requerimento administrativo 

(04/12/2012); b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento 

administrativo (04/12/2012), até a data imediatamente anterior a sua 

efetiva implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 

0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos 

índices oficiais desde o vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, 

ante a decisão supra, CONCEDO à requerente IZABEL PEREIRA DA SILVA 

TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicial determinando a 

IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria rural por idade, no prazo de 

trinta (30) dias. O perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de 

caráter alimentar. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no 

artigo 387 da CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de trinta (30) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento 

ao disposto na CGNC/MT segue ementa: “Previdenciário. Segurada: 

IZABEL PEREIRA DA SILVA. Benefício: Aposentadoria Invalidez. 

Securitária. Renda mensal: valor equivalente a 100% (cem por cento) do 

salário de benefício. Benefício concedido judicialmente. Tutela de urgência 

deferida por ocasião da sentença. Direito ao recebimento das parcelas 

atrasadas reconhecido, desde o requerimento administrativo (04/12/2012), 

até sua efetiva implantação.” Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

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

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002162-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JEAN DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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

JESSICA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELINEUSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002162-54.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ELINEUSA PEREIRA DA SILVA, JEFERSON DA SILVA DOS 

SANTOS, JEAN DA SILVA DOS SANTOS, JESSICA DA SILVA DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial 

movida por Elineusa Pereira da Silva, Jeferson da Silva dos Santos, Jean 

da Silva dos Santos e Jessica da Silva dos Santos, visando levantar saldo 

depositados em conta bancária de titularidade do Sr. Adailton dos Santos, 

falecido em 11/07/2009. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

No Id. 9532854, determinou-se a expedição de ofício ao Banco Sicredi, 

agência Alta Floresta/MT, a fim de informar a existência de valores 

depositados em conta bancária de titularidade do falecido, noticiando, 

ainda, em caso positivo, o saldo. Aberta vista dos autos ao Ministério 

Público, este se manifestou ao Id. 10668471, pugnando pelo 

prosseguimento do feito independentemente de intervenção ministerial, 

ante a inexistência de razão para tanto, visto que na presente demanda 

não se discute, tampouco, se busca a preservação de interesse social ou 

individual indisponível. No ID 10512321 aportou aos autos resposta ao 

referido ofício, informando a existência de valores no Banco Sicredi, com 

saldo vinculado a conta do falecido. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório, no essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, faz-se 

necessário salientar que o alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade 

da realização do inventário, tratando-se de procedimento substitutivo do 

mesmo, previsto na Lei nº 6.858/80, regulamentado pelo Decreto 

85.845/81. Cuida-se de um procedimento de jurisdição voluntária, que 

permite às partes não intentar ação de inventário, sempre que o falecido 

tenha deixado valores pecuniários a qualquer título não superior a 500 

(quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTN). Os 

herdeiros, em tal caso, poderão levantar o montante por meio de alvará 

judicial, sem a abertura de inventário. Essa possibilidade somente se 

configura no caso de preenchidos certos requisitos, quais sejam, que o 

falecido não tenha deixado bens a inventariar que não os resíduos 

pecuniários e que não haja controvérsia em relação à legitimidade dos 

herdeiros. Pois bem. Neste sentido, vê-se que o pleito inaugural merece 

acolhimento, uma vez que os documentos juntados aos autos, comprovam 

que a parte autora é legítima para pleitear, em Juízo, os valores 

mencionados no ofício de ID 10512321. Dos autos também observa-se que 

os valores deixados pelo falecido não ultrapassam o limite previsto pela 

Lei nº 6.858/80 (Id. 4708238). Assim sendo, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL autorizando ELINEUSA PEREIRA DA SILVA a levantar a 

quantia mencionada pelo banco bem como efetuar o saque dos valores 

existentes em nome do falecido Adailton dos Santos, RG 796.131 SSP/PR, 

CPF: 538.025.511-68. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

RESSALVO expressamente direitos de terceiros ou herdeiros não 

“citados” ou não mencionados no processo. EXPEÇA-SE alvará judicial, 

com a transcrição da presente sentença. Sem custas. Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003419-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

VALMOR RODRIGUES GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003419-17.2017.8.11.0007. AUTOR(A): VALMOR 
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RODRIGUES GALVAO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003545-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARIA SCATOLON STANICHESCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003545-33.2018.8.11.0007. REQUERENTE: MARIA 

SCATOLON STANICHESCH REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença com pedido cautelar 

proposta por Maria Scatolon Stanichesch contra Ympactus Comercial 

Ltda., Carlos Nataniel Wanzeler, e Carlos Roberto Costa, todos 

devidamente qualificados. Alega a parte autora que é pessoa pobre na 

acepção legal da palavra, não podendo arcar com o pagamento das taxas 

e custas processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos 

os benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda presunção 

legal permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Assim, DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos 

que comprovem a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações 

de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses e/ou despesas a que possua que 

comprovem a alegada hipossuficiência), sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a 

devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003481-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO CASTRO (ADVOGADO(A))

EDISON MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ CANHOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003481-23.2018.8.11.0007. AUTOR(A): EDISON 

MARTINS GOMES RÉU: SERGIO LUIZ CANHOS Vistos. Trata-se de ação 

de adjudicação compulsória com pedido liminar ajuizada por Edison Martins 

Gomes contra Sergio Luiz Canhos, ambos devidamente qualificados. 

Alega a parte autora que é credor do requerido, em virtude de uma 

escritura pública de confissão de dívida lavrado em 1992, no qual o 

demandado oferece como garantia ao autor os imóveis objetos da lide. 

Assevera, que não obstante ao reconhecimento da dívida o requerido não 

adimpliu com o débito devido, culminando, assim, em um procedimento de 

execução para cobrar os valores devidos pelo requerido. Aduz ainda que 

o requerido propôs ação de declaração de dívida com pedido de extinção 

de registro de hipoteca e indenização por danos morais perante a 

Comarca de Camboriú-SC, sendo que as partes se compuseram 

amigavelmente naquele feito, tendo o acordo entre outras cláusulas estas 

que seguem: “1)- Cancelamento do registro (R-3/3.984), referente a 

garantia hipotecária, contido na matrícula 3984, do livro 2S, Fl. 01, do 1º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT, levada a 

efeito em 19/01/1993. (fls. 224/225) 2) O autor concorda e autoriza a 

consolidação em nome do requerido 2 (dois) lotes rurais a saber: a) Lote 

Rural nº 34/1B, com área de 25,215 hectares, da matrícula 2018, fls. 

005/006, do livro 30, do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de 

Alta Floresta/MT; b) Lote Rural nº 34/1A, com área de 25,215 hectares, da 

matrícula 2041, fls. 95/96, do livro 46, do 1º Ofício do Registro de Imóveis 

da Comarca de Alta Floresta/MT. Ambos retratados na ESCRITURA 

PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PACTO ADJETO DE GARANTIA 

HIPOTECÁRIA EM PRIMEIRO GRAU; (fls. 224/225). (destaquei). (sic. Id. 

15610577)”. A inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram os 

autos à minha conclusão. É o breve relato. DECIDO. Almeja o autor a 

concessão de liminar para ter consolidada a transferência dos imóveis de 

matrícula n° 2.041 e 2.018, ambos registrados no cartório desta Comarca, 

pois conforme consta em sentença homologatória juntada ao Id. 15610587, 

o Sr. Sergio autorizou a transferência, no entanto, ante o “desinteresse da 

parte” (sic. ofício de Id. 15610791) não foi efetuada a transferência. 

Destarte, em análise apurada dos autos, verifico que a demanda não 

possui pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, tendo em conta que há sentença em outro juízo já transitada em 

julgado, onde as partes estipularam que iriam realizar a transferência, 

inclusive, foram expedidos ofícios por àquele juízo a fim de efetivar a 

decisão final. Ademais, comungo do entendimento de que seria necessário 

dar início ao cumprimento de sentença perante a 2ª Vara Cível da Comarca 

de Camboriú-SC e não ajuizar nova demanda pelo rito ordinário para que 

seja cumprida a obrigação contraída em virtude daqueles autos. Neste 

sentindo, assim dispõe os arts. 515, II e 516, II do CPC, verbis: "Art. 515. 

São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com 

os artigos previstos neste Título: (...) II - a decisão homologatória de 

autocomposição judicial; (...) Art. 516. O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau 

de jurisdição;" Neste sentido o TJMT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO POR 

SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO - 

PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DEVE SER RECEBIDO COMO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO 

PRINCIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 475 I DO CPC – IMISSÃO NA POSSE 

DETERMINADA PELA INSTÂNCIA RECURSAL – PROCEDIMENTO 

INADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. O acordo celebrado pelas 

partes e homologado pelo juízo da causa adquire eficácia de coisa julgada 

e constitui título executivo judicial (art. 475-N, inciso V, do CPC), o seu 

descumprimento enseja a instauração do cumprimento de sentença, nos 

moldes do art. 475-I do CPC. O pedido de imissão na posse deve ser 

recebido pelo juízo a quo como cumprimento de sentença, nos próprios 

autos da ação principal. A pretensão de imissão imediata na posse da 

área de 280 hectares não tem como ser acolhida pela instância recursal, 

porquanto se faz necessário observar os procedimentos legais do 

cumprimento de sentença a serem adotados pelo juízo da causa. (AI 

126508/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 

07/04/2015)" "QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 1005631-32.2017.8.11.0000AGRAVANTE: VANDERLEI 

AMARO DE ALMEIDA AGRAVADO: MAHMUD YOSSIF AHMADEMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA 

EXECUÇÃO E ADJUDICAÇÃO – MATÉRIAS ESTRANHAS AO DECISUM – 

ACORDO FIRMADO E HOMOLOGADO EM CAUTELAR PREPARATÓRIA DE 

BUSCA E APREENSÃO – QUESTÃO PRINCIPAL RESOLVIDA NO PACTO – 

DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA COBRAR O 

DÉBITO – RECURSO NÃO PROVIDO.O Agravo de Instrumento é Recurso 

que se limita a apreciar o que foi decidido, correndo o risco de supressão 

de instância se extrapolar e apreciar matéria estranhas ao decisum 

impugnado.Acordo formulado em Cautelar que homologado e tendo 

transitado em julgado, passa ao status de título executivo judicial, 

independe de nova ação para ser cobrado em caso de não cumprimento 

do pacto. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)" 

Posto isto, os requisitos para o recebimento da ação não foram 

preenchidos, pela ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo, entretanto, em observância ao art. 

10 do CPC/15 e com o fito de oportunizar a parte autora a se manifestar 

sobre o aludido, DETERMINO que: INTIME-SE a parte autora, para, no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 16 de 772



de 15 (quinze) dias, se pronunciar quanto a eventual falta de 

pressupostos para o recebimento da demanda. CONSIGNE-SE que com o 

silêncio da parte requerente, presumirá a concordância tácita com o 

exposto acima e via de consequência, o feito será declarado extinto sem 

resolução de mérito. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003543-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

VALERIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003543-63.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

VALERIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Trata-se de ação de liquidação de sentença com pedido cautelar proposta 

por Valeria de Oliveira contra Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler e Carlos Roberto Costa, todos devidamente qualificados. Alega 

a parte autora que é pessoa pobre na acepção legal da palavra, não 

podendo arcar com o pagamento das taxas e custas processuais, 

pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça 

Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser 

assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de 

Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode 

indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à 

parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos 

legais. Assim, DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem 

a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no 

art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003289-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NISHIKAWA (AUTOR(A))

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GONCALVES MEDEIROS (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: 1) Certificar a tempestividade da contestação 

de ID 15750198; 2) Intimar a parte autora para no prazo de 15(quinze) dias 

apresentar impugnação. Elizabete Timotio dos Santos Mat.8345

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003421-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE LIMA MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003421-84.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: LUCIANO DE LIMA 

MATOS Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra 

LUCIANO DE LIMA MATOS, todos (as) já qualificados (as). O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, a liminar foi 

deferida (id 11197644). Aportou aos autos certidão do oficial de justiça 

informando que do valor da diligência de R$ 513,50 (quinhentos e treze 

reais e cinquenta centavos), o requerido efetuou o depósito de apenas R$ 

96,16 (noventa seis reais e dezesseis centavos), faltando o valor de R$ 

417,34 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) a ser 

depositado para o cumprimento do mandado expedido (id 11976627). 

Manifestação do autor informando a juntada do comprovante da diligência 

do oficial de justiça no valor de R$ 96,16 (noventa seis reais e dezesseis 

centavos) no id 12587809. O autor foi intimado por meio do seu advogado, 

via DJe edição n. 10240, para recolher a diferença do valor da diligência 

do oficial de justiça, porém quedou-se inerte, conforme se vê nos autos. 

Intimado pessoalmente, via AR, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o recolhimento do valor da diligência faltante, a parte autora 

deixou fluir “in albis” o prazo, mesmo sob pena de extinção (id 14945470). 

Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando os autos, vejo que a parte exequente deixou de 

promover os atos e diligências que lhe competia, no caso o recolhimento 

do valor faltante referente a diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

417,34 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), o que 

inviabiliza o prosseguimento do feito, já que o cumprimento da decisão 

inicial depende do pagamento da diligência para a efetiva angularização 

processual. O artigo 485, inciso III, do CPC, dispõe que o juiz extinguirá o 

processo sem resolução do mérito quando a parte interessada não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta) dias. No caso dos autos, o advogado do autor foi 

intimado por meio do seu advogado, via DJe edição n. 10240, para 

recolher a diferença do valor da diligência do oficial de justiça, todavia 

permaneceu inerte, conforme se vê nos autos. O autor foi intimado 

pessoalmente, via AR, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

recolhimento do valor da diligência faltante, mas deixou fluir “in albis” o 

prazo, mesmo advertido de que inércia acarretaria em extinção do feito (id 

14945470). Assim, como o prosseguimento do feito depende de impulso 

exclusivo da parte interessada, resta, portanto, configurado o abandono 

processual. Sobre o tema, o TJMT tem entendido: APELAÇÃO CÍVEL – 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E 

DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – 

OBSERVÂNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O inciso III do artigo 485 do Código de 

Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do 

mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo 

primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos 

nº’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, 

se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 

(cinco) dias. (Ap 21546/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

23/05/2018). APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO 

DE DILIGÊNCIA - OMISSÃO DA PARTE - INTIMAÇÃO DO PATRONO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ABANDONO PROCESSUAL - 

OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - SENTENÇA 

MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA. Demonstrado nos autos que o 

patrono da parte foi regularmente intimado para proceder aos atos de 

diligência processuais e em razão de sua omissão havendo a intimação 

pessoal do Autor, mantida a omissão, correto se faz a extinção do 

processo sem julgamento de mérito por abandono processual. (Ap 

111850/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, revogo a liminar deferida. Custas pela parte autora (art. 90 

do CPC/15), as quais já foram recolhidas e sem condenação em 

honorários advocatícios. Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o 

veículo, uma vez que inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste 

sentido. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003576-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))
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FRANCISCO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003576-53.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

FRANCISCO ALVES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de reestabelecimento de benefício 

previdenciário com pedido de tutela provisória ajuizada por Francisco 

Alves de Souza em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

todos devidamente qualificados. Analisando atentamente os autos, bem 

como dos documentos que instruíram a inicial, vejo que a parte autora 

deve sanar o seguinte apontamento, para fins de recebimento da inicial. A 

decisão administrativa juntada aos autos diz respeito a reavaliação para a 

manutenção do benefício outrora deferido, que tinha como marco final a 

data de 18/04/2017 (decisão de Id. 15727794, pág. 5) e a decisão 

administrativa de Id. 15727794, pág. 9, apenas manteve, sendo que não foi 

juntado aos autos, sequer o pedido de prorrogação do benefício, restando 

obstado o recebimento da exordial. Assim, considerando que este 

Magistrado comunga com o entendimento atualmente dominante no 

Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 

2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de que o interesse de agir ou 

processual configura-se com a existência do binômio 

necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

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

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003571-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIRGINIO BATISTA (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003571-31.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

JOSE VIRGINIO BATISTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação de reestabelecimento de benefício previdenciário 

com pedido de tutela provisória ajuizada por Maria José Virgínio Batista em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados. Analisando atentamente os autos, bem como dos 

documentos que instruíram a inicial, vejo que a parte autora deve sanar o 

seguinte apontamento, para fins de recebimento da inicial. A decisão 

administrativa juntada aos autos diz respeito ao deferimento do pedido de 

auxílio datada de 02/12/2009 (Id. 15725184, pág. 12), sendo que ali foi 

consignado que o benefício teria prazo determinado ainda a ser informado 

à autora, entretanto, não foi juntado no feito o comunicado da duração do 

benefício, logo, uma vez que o extrato de Id. 15725184, pág. 7, consta que 

a cessão do auxílio se deu por “limite médico informado p/ perícia”, 

presume-se que não houve a prorrogação do benefício e como não foi 

juntado aos autos pedido de prorrogação resta obstado o recebimento da 

exordial. Assim, considerando que este Magistrado comunga com o 

entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. 

“STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; 

Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido 

de que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência 

do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que 

a necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de 

resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de 

direitos protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução 

de conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

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

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001414-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

EVERTON DA SILVA CANDIDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001414-85.2018.8.11.0007. AUTOR(A): EVERTON 

DA SILVA CANDIDO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se 

de ação cautelar de exibição de documentos proposta por Everton da 

Silva Candido contra Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel Wanzeler, 

Carlos Roberto Costa, James Mattew Merril e Lyria Mara Campista 

Wanzer, todos devidamente qualificados. Alega a parte autora que é 

pessoa pobre na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o 

pagamento das taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que 

lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. A meu 

ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Assim, 

DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no 

art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 5683-97.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 94348 Nr: 2588-93.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Barbosa

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

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Advogado, para manifestar-se acerca da Petição encartada pela Parte 

Requerida sob Fls. 145/154, no prazo de 15 (quinze) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90329 Nr: 4686-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Rodrigues de Oliveira, Edna Batista Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gabriel de Oliveira & Cia Ltda - 

Viação São José, Município de Carlinda -MT

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

OAB:7874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT

 Vistos.

Analisando a petição aportada à fl. 117, verifico que foi dirigida ao Juiz da 

Primeira Vara, perante a qual o feito tramitou, e os autores pretendem o 

desarquivamento do processo, afirmando que são beneficiários da 

assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, é importante registrar que, nos termos do disposto no artigo 

6º,§ 1º do Provimento nº 38/2015 da CGJ, nos casos em que o 

requerimento de assistência judiciária gratuita seja formulado no 

requerimento de desarquivamento do processo, a competência para 

análise de tal pedido é do Juiz Diretor do Foro.

Assim, passo a deliberar.

Em que pese os autores terem afirmado na petição juntada à fl. 117 que 

são beneficiários da assistência judiciária gratuita, vê-se que esta 

afirmação é inverídica, porquanto às fls. 114/115 fora indeferido o pleito 

de concessão da gratuidade apresentado pelos autores.

Desta feita, considerando que os autores não são beneficiários da 

assistência judiciária gratuita, impõe-se o recolhimento das custas para 

desarquivamento do processo.

Ante o exposto, INTIMEM-SE os autores para, em cinco dias, 

providenciarem o recolhimento das custas a fim de viabilizar o solicitado 

desarquivamento do processo.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97943 Nr: 6496-61.2011.811.0007

 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): Delci de Souza Alves

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Delci de Souza Alves Filiação:

 Valor das Custas Processuais:550,23 (quinhentos e cinquenta reais com 

vinte e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 73. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais com oitenta e três 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102812 Nr: 4444-58.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B Administradora e Corretora de Seguros 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

executada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 1.934,66 (um mil e novecentos e 

trinta e quatro reais com sessenta e seis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folha 100. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 967,33 (novecentos e sessenta e sete reais com 

trinta e tres centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 967,33 

(novecentos e sessenta e sete reais com trinta e tres centavos) para guia 

de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1719 Nr: 67-79.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oronzo Giannotte, Alba Di Pinto Gianotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Juths Rissato - 

OAB:5147-B, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B, Vanda 

Cáceres Gonçalves - OAB:5307/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais remanescentes no importe de R$ 52,30 (cinquenta e dois 

reais com trinta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 183/184.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 
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numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121422 Nr: 276-08.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...DEFIRO o pedido de penhora “online” via bacenjud de fls. 484, 

sobre eventuais ativos financeiros da parte executada SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 00.280.273/0001-37), no valor 

de R$ 5.803,91 (cinco mil oitocentos e três reais e noventa e um 

centavos)...Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito 

ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora “online” de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do (s) executado (os), limitado ao valor total 

da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, 

requerendo o que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 

4º e 5º do artigo 854 do CPC/15.Em sendo o valor bloqueado irrisório, será 

realizado o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo pagamento 

das custas, nos termos do artigo 836 do CPC/15.Infrutífera ou insuficiente 

à providência, INTIME-SE a exequente para que indique bens penhoráveis 

da parte executada, certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129085 Nr: 4642-90.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Papito Auto Posto Várzea Grande Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Adalberto Caetano Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a que até o momento não sobreveio nos autos a 

informação da quitação do crédito exequendo, o que demonstra a intenção 

da parte executada em não pagar a dívida, DEFIRO o pedido de penhora 

“online” via BACENJUD, sobre eventuais ativos financeiros da parte 

executada Antonio Adalberto Caetano Freitas (CPF n° 235.661.839-20), no 

valor de R$ 17.977,74 (dezessete mil e novecentos e setenta e sete reais 

e setenta e quatro centavos)...Art. 854. Para possibilitar a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, 

requerendo o que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 

4º e 5º do artigo 854 do CPC/15.Em sendo o valor bloqueado irrisório, será 

realizado o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo pagamento 

das custas, nos termos do artigo 836 do CPC.Infrutífera ou insuficiente à 

providência, INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar andamento efetivo ao feito, indicando bens certos e 

determinados passíveis de penhora em nome da parte executada, sob 

pena do arquivamento provisório dos autos, consoante dispõe o art. 921, 

inciso III, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109832 Nr: 5360-58.2013.811.0007

 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: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amil Santo Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/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 do advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, retirar a Certidão Solicitada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003360-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

MARGARET APARECIDA PELISSARI RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME GARCIA DOS SANTOS OAB - 368.205.801-00 (REPRESENTANTE)

DERCIO VILMAR KYNAST OAB - 299.468.911-15 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003360-92.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARGARET APARECIDA PELISSARI RODRIGUES 

Advogado(s) do reclamante: ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA 

ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS 

RINCAO DA FLORESTA Vistos. Trata-se de Ação de Anulação de contrato 

de compra e venda e indenização por danos materiais e morais c/c 

antecipação de tutela ajuizada por Margaret Aparecida Pelissari Rodrigues 

contra Centro de Tradições Gaúchas (CTG Rincão de Floresta), 

representado pelo seu presidente Jaime Garcia dos Santos, bem como 

pelo vice-presidente Dércio Vilmar Kynast, todos devidamente qualificado 

nos autos. A autora alega que em 31 de janeiro de 2018 adquiriu da parte 

ré por meio do instrumento particular de compromisso de compra e venda 

04 (quatro) lotes urbanos situados neste Município de Alta Floresta-MT, 

ficando estipulado que pagaria o valor de R$ 533.334,00 (cinquenta e 

trinta e três mil e trezentos e trinta e quatro reais) na forma ajustada no 

contrato, sendo que da referida quantia efetuou o pagamento de R$ 

177.778,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos e sete reais), pagos 

da seguinte forma: cheque nº 900016, Caixa Econômica Federal, agência 

1385 c/c 03002818-7, titularidade T. Oliveira Rocha, no valor de R$ 

3.334,00 (três mil e trezentos e trinta e quatro reais); cheque nº 900010, 

Caixa Econômica Federal, agência 1385 c/c 01025528-4, titularidade 

Margaret Ap. Pelissari Rodrigues, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais); cheque nº 900011, Caixa Econômica Federal, agência 1385 c/c 

01025528-4, titularidade Margaret Ap. Pelissari Rodrigues, no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais); cheque nº 900016, Caixa Econômica 

Federal, agência 1385 c/c 01025528-4, titularidade Margaret Ap. Pelissari 
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Rodrigues, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco reais) e cheque nº 

900017, Caixa Econômica Federal, agência 1385 c/c 01025528-4, 

titularidade Margaret Ap. Pelissari Rodrigues, no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco reais), restando, ainda, mais duas parcelas, sendo uma 

no valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos e 

setenta e oito reais) com vencimento para o dia 20 de dezembro de 2018, 

e outra no valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos 

e setenta e oito reais) para o dia 20 de dezembro de 2019. Relata que ao 

procurar o Departamento de Engenharia da Prefeitura de Alta Floresta-MT 

visando dar início as regulamentações exigidas para construção, para sua 

surpresa foi informada que as áreas não pertencem à requerida. Requer, 

em sede de tutela antecipada, a suspensão da de cobranças das parcelas 

vincendas, sendo elas: o valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e sete 

mil e setecentos e setenta e oito reais) com vencimento para o dia 20 de 

dezembro de 2018 e o valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e sete mil 

e setecentos e setenta e oito reais) com vencimento para o dia 20 de 

dezembro de 2019 e, ainda, seja, oficiado o Cartório de Registro de Imóvel 

competente a existência da presente demanda. No mérito, requer a 

anulação do contrato de compra e venda firmando entre as partes e que o 

requerido seja obrigado a restituir o valor pago corrigido monetariamente, 

além dos juros, despesas contratuais, perdas e danos, custas 

processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento). Atribuiu 

à causa o valor de R$ 533.334,00 (quinhentos e trinta e três reais e 

trezentos e trinta e quatro reais). Requer, a autora o parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) parcelas por não possuir condições 

econômicas no momento para arcar com as despesas em um pagamento. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. O recolhimento das custas processuais parceladamente é 

permitida pelo art. 98, §6° do CPC, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 6o Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.” O artigo referido agraciou a possibilidade de em 

determinados casos concretos, a luz de elementos constantes dos autos 

e requerendo a parte a se beneficiar, de se conceder o parcelamento das 

custas quando a parte não for hipossuficiente para ser beneficiária de 

justiça gratuita. Entretanto, mesmo nesta hipótese legal, deve haver prova 

para convencimento do juízo quanto a real condição que atualmente 

encontra-se a parte, ou seja, que momentaneamente não dispõe de 

condições de pagar as custas processuais em única parcela . Nestes 

casos, não se trata tal hipótese de mera faculdade da parte autora, ou 

seja, de livre escolha, mas sim, de ato excepcional, resguardado aos 

casos previstos na CNGC/MT, mais precisamente em seu artigo 456, 

senão vejamos: 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. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça ou nesse caso, de parcelamento 

das custas, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 

7º do CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior. Eis o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “E M E N 

T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – 

INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita apenas aquele que comprova não ter 

condições de custear as despesas processuais e os honorários 

advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, é admitido o 

parcelamento das custas se o julgador entender necessário (art. 98, § 6º, 

do CPC e art. 468, §§6º e 7º, da CNGC). (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 28/06/2018)” “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA 

DOCUMENTAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDOI - O Código 

de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume 

verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada 

a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais 

para a concessão da benesse. II - Os argumentos do agravante são 

hábeis em demonstrar a incapacidade deste para suportar o pagamento 

das custas processuais exigidas, sobretudo porque o requerente suporta 

as despesas do seu próprio sustento e de seus familiares. III - As 

despesas mencionadas, foram amplamente comprovados pelos diversos 

comprovantes de gastos, tais como, contrato de locação de imóvel 

utilizada pela filha, estudante universitária na cidade de Sinop-MT, 

transporte escolar, além de despesas com telefonia e parcelamento de 

mobílias. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)" Vejo 

também que a parte autora pleiteia indenização por danos morais, no 

entanto, deixou de observar a regra estabelecida no artigo 292, inciso V, 

do CPC/15, que dispõe que o valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido. Por essa razão, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, para indicar o valor 

do dano moral pretendido e corrigir o valor dado à causa, em observância 

ao que estabelece o artigo 292, inciso V, do CPC/15, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, 

ambos do CPC/2015). Em relação ao pleito de parcelamento da gratuidade 

de justiça, INTIME-SE a autora para, em igual prazo, juntar aos autos 

documentos idôneos que comprovem a real condição em que se encontra 

financeiramente (seja por meio de declarações de imposto de renda, 

extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três 

meses, despesas a que possua, umas ou todas, poderão demonstram sua 

real condição para custear o processo através do parcelamento), sob 

pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CONSIGNE-SE QUE O (A) PRESENTE DESPACHO/DECISÃO 

OBSERVA O DISPOSTO NO ARTIGO 10 DO CPC/2015, NO CASO DE NÃO 

CUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002887-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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FLORESTA Processo: 1002887-43.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

VILSON MOSER Vistos. Trata-se ação de busca e apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em 

face de Vilson Moser, ambos devidamente qualificados, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Em decisão de Id. 11346972 foi deferida a liminar de busca e apreensão. 

Aportaram-se certidões negativas referente à busca e apreensão do 

automóvel objeto da lide (Id’s. 11743704 e 13640580). Em manifestação de 

Id. 13921117 a parte autora pugnou pela restrição do veículo pelo sistema 

RenaJud. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Diante do que dispõe o artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69 

(presentes as alterações trazidas pela Lei nº 13.043/2014), e tendo em 

vista que a medida liminar outrora foi deferida, não restando óbices ao 

pedido da parte requerente de restrição por meio do sistema RenaJud, 

nesta oportunidade PROCEDO, conforme extrato anexo, à inserção de 

RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via sistema RENAJUD (circulação, 

licenciamento e transferência), que deverá perdurar até a efetiva 

apreensão do bem (veículo FIAT, modelo STRADA ADVENT FLEX, chassi 

n. 9BD27804PB7366280, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, cor 

PRATA, placa ACN7686 e Renavam 283563699, descrito na inicial.). Em 

relação à citação do requerido, INTIME-SE a parte autora, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender. CONSIGNE-SE que a citação é 

um requisito de validade do processo, razão pela qual se não realizada 

caberá à extinção da ação. CONSIGNE-SE, por fim, que a presente 

decisão observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003282-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DOS SANTOS SANTANA MAGALHAES (REQUERENTE)

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003282-35.2017.8.11.0007. REQUERENTE: LIVIA 

DOS SANTOS SANTANA MAGALHAES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Sem delongas, compulsando os autos verifico 

que há irregularidade no polo passivo da demanda, haja vista que a 

liquidação de sentença consoante dispositivo da decisão final do 

processo em face da Ympactus Comercial Ltda. também incluía James 

Mattew Merril e como visto este não foi qualificado nos autos. Posto isto, 

se faz necessária à adequação do polo passivo da demanda, tendo em 

vista que haverá óbices se tal vício não for sanado, pois o feito carece de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e por 

ser a legitimidade matéria de ordem pública, REVOGO a decisão de Id. 

13319239 que recebeu a inicial, e DETERMINO que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte autora: ADEQUE o polo passivo, devendo trazer aos 

autos a qualificação de todos os indivíduos indicados no dispositivo da 

sentença condenatória, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 485, IV, do CPC/15. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a 

devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003256-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003256-03.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c 

repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por 

Leonardo César Volpe Navarro contra a Tim Celular S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Em manifestação de Id. 15250110 o autor informou que 

houve equivoco no momento do protocolo, pois entende que o feito deve 

tramitar no juizado especial e não na justiça comum, pugnando, assim, 

para que seja declinada a competência e os autos processado na 4ª Vara 

desta Comarca. Vieram-me os autos conclusos. É a breve síntese. 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que não há óbice 

algum ao acolhimento do pedido da parte autora, haja vista que é plausível 

a alegação de equivoco no instante do ajuizamento da ação até mesmo 

porque o endereçamento da inicial não é destinado à justiça comum, 

restando que este Juízo não possui competência para julgar a presente 

demanda. Ademais, leva-se em consideração a disposição constante no 

art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC/15: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício. (...) § 3o Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente”. Ressalta-se que a parte contrária não será intimada para se 

manifestar quanto à competência pois sequer a demanda foi recebida. 

Portanto, em observância ao disposto no art. 64, § 3º, do CPC/2015, 

ACOLHO o pedido da parte autora e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

processamento e julgamento do presente feito, DETERMINANDO a sua 

REMESSA ao r. Juízo da 4ª Vara desta Comarca (Juízado Especial). 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003569-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TORRES DA CUNHA (AUTOR(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

M. V. T. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003569-61.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA VITORIA TORRES DOS SANTOS, ANGELA TORRES DA 

CUNHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Maria 

Vitória Torres dos Santos, representada por sua genitora Angela Torres 

da Cunha, propôs a presente ação de Amparo Assistencial ao Deficiente 

com pedido de tutela de urgência em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício eis se tratar de pessoa portadora de deficiência, 

bem como pela impossibilidade de prover a sua própria manutenção e de 

sua família. Juntou documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Entendo 

necessário, para análise da tutela de urgência, a realização de perícia 

médica. “In casu”, através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como à estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, determino a imediata 

realização de ESTUDO SOCIAL na residência da parte autora, com o fim 

de verificar o preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 

8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para 

tanto, NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta Comarca para 

realização do estudo social na residência da parte autora. ENCAMINHE-SE 

à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 22 de 772



pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 

(vinte) dias para entrega do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à 

Assistente Social verificar a real condição financeira do núcleo familiar da 

parte autora, relatando minuciosamente acerca da residência, se trata-se 

de imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, 

quais os bens móveis que guarnecem à residência, se possui veículos, 

qual a renda auferida pela família e outras informações relevantes ao 

deslinde da causa, devendo ainda responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Outrossim, nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado 

entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, 

NOMEIO perito judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins CRM 8137/MT, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-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 à Sra. 

Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte requerida (cuja cópia 

se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na 

Secretaria da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

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

deficiência ocasiona impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial? Qual o grau do impedimento? c) Os 

impedimentos, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas? d) A parte autora em razão da deficiência que o 

acomete e dos impedimentos ocasionados é capaz de gerir sua própria 

vida sem a intervenção de terceiros? 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. Após a 

juntada do relatório de estudo social e do laudo pericial, CITE-SE o 

requerido, com o encaminhamento dos autos, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 60 

(sessenta) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, 

deixo de agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, 

diante da impossibilidade de comparecimento dos procuradores da 

autarquia requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato 

da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca dos laudos, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

dias, manifestar sobre o relatório de estudo social e sobre o laudo pericial, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, (anexando cópia da 

presente nomeação). Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 3 de outubro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003408-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

JURANDI BERNARDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003408-51.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JURANDI BERNARDI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação do Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

OFICIE-SE, urgentemente, ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

de Mato Grosso (NAT), encaminhando-se a cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido de 

tutela de urgência, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a fim de 

subsidiar a decisão a ser exara de forma mais eficiente. No mesmo prazo, 

INTIME-SE a parte autora para que em até 72 (setenta e duas) informe 

quanto se há regulação, qual sua data de registro no sistema, e, se 

possível, traga informações atualizadas quanto à previsão de vaga por 

meio do Sistema Único de Saúde, de forma documentada. Aportando aos 

autos o parecer técnico e as informações requisitadas, retorne os autos 

imediatamente para análise do pedido preliminar. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, 21 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001926-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

DAVID ANTUNES DAVID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes, nos termos da decisão de ID 12548890, para 

manifestação acerca da proposta de honorários (ID 13223498) no prazo 

de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000562-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOPES DINIZ (RÉU)

PERCILIO CEZARIO (RÉU)

ALCIDES DE SOUZA (RÉU)

CONCEICAO DE SOUZA (RÉU)

APARECIDA DE LOURDES JULIO DA SILVA (RÉU)

MARIA FAGUNDES RODRIGUES DINIZ (RÉU)

JOSE MARIA DA SILVA (RÉU)

VALDIR LOPES DIUZ (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000398-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003082-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI (AUTOR(A))

LEANDRO MORAIS SERIANO (AUTOR(A))

L.M. SERIANO & CIA. LTDA. - ME (AUTOR(A))

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANATALIA MOROSINI 02957182181 (RÉU)
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DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (RÉU)

 

Processo: 1003082.91.2018.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do(a) patrono(a) da parte autora acerca do 

documento de ID. 15751296 com a indicação “ausente”, bem como para, 

querendo, efetuar o recolhimento da diligência do Oficial(a) de Justiça, 

necessária para os atos processuais (Mandado), COM URGÊNCIA haja 

vista a audiência designada para o dia 10/10/2018, JUNTANDO A GUIA 

quitada, bem como o comprovante de pagamento nos autos, de acordo 

com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), 

art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 4 de 

outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116046 Nr: 4303-68.2014.811.0007

 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: Fredolino Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 333,78 (trezentos e trinta e tres reais com 

setenta e oito centavos), referente a 50% do valor das custas, nos termos 

da r. sentença de folha 139-142. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais com setenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 127,08 (cento e vinte e sete 

reais com oito centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104188 Nr: 5964-53.2012.811.0007

 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: Telson José Gomes, Zeila Maria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inara Debortolli, Marcos Jonaro Debortolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

 DEFIRO os pedidos de fls. 251/252, dessa forma, dispenso a presença da 

autora Zeila Maria Gomes, da audiência designada para o dia 08 de 

outubro de 20187.

 No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 211/212.

Aguarde-se a realização de audiência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116114 Nr: 4366-93.2014.811.0007

 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: DRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS, JCdSS

 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:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Ederson de Souza e Joice Cassia da Silva Soua

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. Em caso de 

revelia, será nomeado Defensor Público, conforme art. 257, inciso IV, CPC.

Resumo da Incial:Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda C/C 

Pedido de Liminar, movida por D. R. de S. em face de E. de S. e J. C. da S. 

S., em relação ao menor K.G de S., tendo em vista o autor exercer os 

cuidados ao infante desde seu primeiro ano de vida, em função da mãe 

tê-lo deixado aos cuidados da avó materna e esta última tê-lo entregue ao 

cuidado do requerente.

Decisão/Despacho:Vistos,

[...]

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que ainda há pendente á análise do 

pedido liminar e, ainda, que o estudo foi realizado há quase um ano, sendo 

imprescindível a realização de um novo estudo psicossocial.

Outrossim, tendo em vista certidão de fl.79, DETERMINO que seja expedido 

Edital, com prazo de 30 dias, para a citação aos requeridos J. C. da S. S. e 

E. de S., devendo ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC. 

A fim de viabilizar novo estudo psicossocial, bem como a análise do 

pedido liminar.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Às providências. CUMPRA-SE.

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101043 Nr: 2444-85.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Lima

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

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/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, informando seus dados 

bancários e da parte autora para levantamento da RPV, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111757 Nr: 268-65.2014.811.0007

 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: Leonel Lima de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 
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OAB:12083/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 2163-13.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Cardoso

 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:

 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, requerendo o que 

entender de direito.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

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

JOSE RODRIGUES BRAGA SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003606-25.2017.8.11.0007 Vistos. JOSÉ 

RODRIGUES BRAGA SOBRINHO propôs a presente ação de concessão 

de pensão por morte c/c aposentadoria rural por idade rural com pedido de 

tutela de urgência em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do 

benefício. Com a exordial foram coligidos documentos ao PJe. Recebida a 

inicial, Id n. 11317385. Citada a parte requerida apresentou contestação, Id 

n. 12725090. Impugnação à contestação, Id 14487792. Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. Primeiramente, quanto à preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, esta não merece prosperar, eis que ainda 

não transcorrido o lapso temporal referido. Analisando detidamente os 

autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da lide. Assim, 

passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, 

do CPC. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Dessa forma, fixo como pontos controvertidos: a) 

o exercício de atividade rural do de cujus no período anterior ao óbito, por 

consequência, a qualidade de segurado; b) o caráter da atividade rural 

(economia domiciliar, empregado, etc.), c) a constância de casamento ou 

união estável e d) sua dependência econômica em relação ao segurado 

falecido. Ainda, o exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o 

período de carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado 

especial; e b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, 

etc.). Consigo que é ônus da parte Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do 

benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então 

produzido, é imprescindível que produção de prova testemunhal e do 

depoimento pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade 

processual acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do 

preenchimento do requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h30min, a ser 

realizada na sala de audiência da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte 

Autora e suas testemunhas intimadas NA PESSOA DE SUA PATRONA 

para comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol 

prévio. Intimem-se as partes. Alta Floresta, MT, 2 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GRAMA (AUTOR(A))

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, para, em 15 (quinze) 

dias, querendo, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

BONANZA - ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000560-91.2018.8.11.0007 Vistos. REDESIGNO 

audiência preliminar para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC. CITE-SE e INTIME-SE a requerida via postal. INTIME-SE. Alta 

Floresta, MT, 27 de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002826-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LILIANE DE MELO (ADVOGADO(A))

DEUZA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002826-51.2018.8.11.0007 Vistos. 1) ACOLHO o 

pleito da perita nomeada (ID 15647447). INTIME-SE a parte autora para o 

aporte dos exames complementares apontados, consignando-se o prazo 

de 90 (noventa dias). 2) Com o aporte do determinado, encaminhe-se via à 

Sra. Perita, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação 

do laudo. 3) Transcorrido in albis o prazo do item “1”, CERTIFIQUE-SE e 

intime-se a Sra. Perita para apresentar parecer técnico, no prazo de 30 

(trinta) dias, com base nos documentos até então apresentados pela 

autora. 4) Apresentado o laudo pericial, CUMPRA-SE demais 

determinações de ID 14589443. INTIME-SE. Alta Floresta, MT, 1 de outubro 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001657-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO CAETANO RODRIGUES (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT ajuizada por NATALINO CAETANO RODRIGUES em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo receber a diferença de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 

reais), relativo à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

em virtude de acidente automobilístico, ocorrido em 23.06.2014, vez que 

recebeu em sede administrativa, apenas o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e 

cem reais), quando deveria ter recebido o valor de R$ 13.500,00 (treze mil 
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e quinhentos reais). Com a inicial foram carreados documentos junto ao 

PJE. Sob o ID 9318582, o requerido apresentou contestação. Sob o ID 

9341404, certidão de tempestividade da contestação apresentada. 

Impugnação à contestação (ID 9705665). Sob o ID 9975297, saneado o 

feito. Sob o ID 11524833, carreado laudo pericial. Manifestação da parte 

requerida no ID n. 11748065. Impugnação do laudo pericial pela parte 

autora (ID 11897903). Determinada a complementação da perícia sob o ID 

12120432. Decisão que substituiu a perita nomeada (ID 12967820). Laudo 

pericial concluindo pela invalidez permanente, correspondente a 75% (ID 

13968980). Sob os ID’s 14462417 e 14667654, manifestação da parte 

requerida e autora acerca do laudo pericial, respectivamente. É o 

Relatório. DECIDO. Realizada a prova pericial, dou por encerrada a 

instrução processual e passo ao julgamento do feito. Tendo sido saneado 

o feito, ocasião em que se enfrentou as preliminares suscitadas, não 

havendo outras questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, passo à análise meritória. Pois bem. A matéria está 

disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Com efeito, 

para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar 

os seguintes requisitos: I-) a ocorrência do sinistro automobilístico; II-) se 

há invalidez permanente; III-) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente. Nesse ínterim, o primeiro requisito 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela parte 

demandante, mormente pelo boletim de acidente (ID 8221913 - Pág. 7), que 

é conclusivo em afirmar que o demandante se envolveu em um acidente 

de trânsito na data de 23.06.2014. No que tange aos demais requisitos, é 

certo que a invalidez permanente e o nexo causal também restaram 

comprovados pelo laudo pericial sob ID 13968980. Afinal, o aludido 

documento atesta que a parte autora apresenta invalidez permanente, 

correspondente a 75%. Logo, a parte autora cumpriu o disposto no 

“caput” do artigo 5º da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente...” No passo seguinte, exatamente no que tange ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

modificação na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei n. 11.482/2007 alcançam o caso 

ora judicializado, uma vez que o sinistro ocorrera em 23.06.2014, após a 

entrada em vigor desta última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Aliás, também se aplica ao caso 

concreto as disposições contidas na Medida Provisória n. 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011.) (negritou-se) 

Nessa toada, o laudo pericial informou que a invalidez/deformidade que 

acomete a parte autora, é de caráter permanente e parcial, já que houve 

Trauma cognitivo residual em percentual de 50% e trauma crânio facial em 

percentual de 25%. Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte 

demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à 

indenização do seguro obrigatório. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, 

da Lei 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Sobre o tema, “mutatis mutandis”: “Seguro obrigatório. 

Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito em 15/06/2006. DPVAT. 

Indenização por invalidez permanente. Reconhecimento de invalidez 

parcial e permanente, pela seguradora e pagamento, em 16/07/2007. no 

valor de RS 2. 700.00. já que o dano foi estimado em 20%. segundo a 

Tabela da Susep. Alegação de invalidez total e permanente e pretensão de 

receber diferença de indenização. Procedência na origem. Apelação da 

seguradora. Prescrição trienúria não ocorrente. Incapacidade parcial e 

permanente (perda parcial do uso de um dos membros inferiores, em grau 

mínimo, ou seja. 70% X 25%> =17.5%). indenização proporcional ao grau 

de invalidez. Inteligência do arl. 3". letra b. da Lei 6.194/74. Sentença 

reformada e ação. agora, julgada improcedente, invertidos os ónus de 

sucumbência. Recurso provido”. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: 10963720108260281 SP 0001096-37.2010.8.26.0281, Relator: 

Romeu Ricupero, Julgamento: 28/04/2011). Desse modo, a indenização 

referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 75% (100% - 

percentual de perda indicado na tabela (valor-base) X 25% e 50% - valor 

indicado pelo laudo pericial) do teto máximo, ou seja, 10.125,00 (dez mil, 

cento e vinte e cinco reais). Contudo, já tendo recebido o autor na via 

administrativa, o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), conforme 

consta da inicial, entendo devido o recebimento da diferença da 

indenização do seguro em questão, no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao 

pagamento de indenização complementar no valor de R$ 5.400,00 (cinco 

mil e quatrocentos reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação, nos termos da Súmula 426, do STJ e correção monetária 

a partir do sinistro. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% 

sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do 

CPC. Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Outrossim, INTIME-SE a perita subscritora do laudo sob o ID 

13968980 para, no prazo de 03 (três) dias, indicar seus dados bancários. 

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e após, EXPEÇA-SE alvará do 

valor apontado no ID n° 10330917 em favor da perita, nos termos 

constantes no art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 do 

CNJ. Não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 

(trinta) dias após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

com a devida baixa no Cartório Distribuidor. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49046 Nr: 1197-45.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Renato de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF Logistica e Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Gonçalves Facinni 

Lemos - OAB:1135/RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - 

OAB:1084/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que foi realizada a consulta de veículos, via 

sistema RENAJUD, a qual restou infrutífera, cf. se vê à fl.154.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito e conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95396 Nr: 3739-94.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de suspensão à fl. 97. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 03 (três) meses.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116236 Nr: 4475-10.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Atacado e Distribuidor de Secos e 

Molhados Ltda, Antonio Furini, Romildo Nunes da Silva, João Beserra 

Ferreira

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

Grosso - OAB:

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

OAB:MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:MT 19.532/B

 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.: 23778 Nr: 1846-49.2003.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Donizeti Pereira, Sebastião Aparecido 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:14430-A/MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 Vistos.

CONCEDO o prazo pugnado à fl. 211.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 4272-58.2008.811.0007

 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: João Staudt

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

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

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 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.: 107056 Nr: 2403-84.2013.811.0007

 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: B. V. Financeira S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CONCEDO o prazo pugnando à fl. 68.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107526 Nr: 2904-38.2013.811.0007

 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): Genésio Alves de Andrade

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, determino à Secretaria da Vara que 

CERTIFIQUE o decurso de prazo para o executado apresentar defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110555 Nr: 6131-36.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice de Fátima conde

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

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

manifeste-se quanto à certidão de fl. 123, adequando o cálculo conforme 

certificado para viabilizar a expedição do RPV.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 8274-61.2014.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini

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

OAB:22.165-A MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CONCEDO o prazo pugnando à fl. 82.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137742 Nr: 1757-69.2016.811.0007

 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: Marciana Teixeira de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineia de Oliveira Celesti

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

Junior - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de nova penhora on line, vez que fora realizada há 

menos de 01 (um) ano, cf. se vê à fl. 48.

 De outro lado, DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, desde já a 

inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, devendo a 

secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta-MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão e observando o valor de 

fl.47.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 5956-08.2014.811.0007

 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: Nasete de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Baião do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Balbinot - 

OAB:17.871/MT, LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - 

OAB:18077/O

 ISTO POSTO, com base no artigo 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), julgo IMPROCEDENTES os pedidos acostados na 

inicial, com a resolução do mérito.Condeno a Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, 

§ 2° do NCPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado 

o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte 

beneficiária da Gratuidade de Justiça.Intimem-se. Após o transito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112158 Nr: 694-77.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cremilda Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, José Cláudio de Souza, Neuza Ferreira dos 

Santos, Olavo de Almeida, Valdiro Alves da Silva, José Mário Ribeiro 

Guimarães, Lucicleia Soares de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por CREMILDA FERREIRA 

DA SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de INDECO – INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO 

LTDA EPP.

Às fls. 131/133, a parte executada manifestou-se nos autos informando o 

pagamento do débito.

À fl. 140, juntada pelo Cartório competente de cópia da matrícula do imóvel 

constando a averbação da sentença.

À fl. 141, pleiteia a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO o levantamento dos valores depositados mediante a expedição 

de Alvará Eletrônico.

É o relatório. DECIDO.

Ante o depósito dos valores da condenação no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem incidência de honorários, tendo em vista o pagamento espontâneo do 

débito, nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

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

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente poderá 

ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação de 

impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos 

autos na conta indicada à fl. 141, nos termos em que previsto no referido 

provimento.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162455 Nr: 272-63.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdCF, EAdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves Pinho Filho - 

OAB:194.790/SP

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareça à Defensoria Pública desta comarca, a fim de prestar as 

informações necessárias ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Colorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze), dar 

cumprimento à decisão de fl. 230, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141350 Nr: 3719-30.2016.811.0007

 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: Cassio Gabus Lelis de Oliveira

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão inicial com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual 

Código de Processo Civil.Determino a liberação da verba honorária (fl. 82) 

ao perito (fls. 88/90), através da expedição do pertinente Alvará 

Judicial.Intimem-se.Após a expedição do Alvará Judicial e certificado o 

transito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111262 Nr: 6889-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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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): Atenda Comercio e Representação Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/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(a) advogado(a) 

da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos autos, para 

posterior distribuição da Carta Precatória, nos termos do item 1.210, § 1° 

da CNGC conforme segue: "As custas das cartas precatórias expedidas 

para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134504 Nr: 24-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá Ltda - Matriz, Oxigenio Cuiabá Ltda - 

Multifix, Willian Satoshi Matsumura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tornearia M. Dias Ltda-ME, Franciela de Cássia 

Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Aparecida de Almeida 

Maciel - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos.

 Antes de analisar o pedido de fls.180/181, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar a cópia atualizada da matricula 

do imóvel fl.180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56761 Nr: 1342-67.2008.811.0007

 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: Rosenilda Pereira da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gomes de Souza

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142086 Nr: 4104-75.2016.811.0007

 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: Rosemar da Silva de Souza

 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: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão inicial com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual 

Código de Processo Civil.Determino a liberação da verba honorária (fl. 

271) à parte requerida, eis que já houve o pagamento da verba honorária, 

em sede de mutirão DPVAT.Intimem-se.Após a expedição do Alvará 

Judicial e certificado o transito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 1794-19.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Domingues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

 Cumpra-se a intimação do executado na pessoa do patrono constituído 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60490 Nr: 2713-66.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela da Silva Vidal r/p.s.g Neuza da Costa F. Vidal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Plinio Sandmann, Mario Israel

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

de Mato Grosso - OAB:, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 Vistos.

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

manifeste-se no feito quanto ao petitório de fl. 175/176, pugnando o que 

entender por direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139966 Nr: 2929-46.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

Floresta/MT

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

Dantas - OAB:MT 8014

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 177/179. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 1805-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Luzinete Batista de 

Oliveira Campião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:20.342/O, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22.276/O

 Vistos.

 1-PROCEDA a Secretaria da Vara a inclusão dos advogados da parte 
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executada indicados à fl.104, junto ao sistema Apolo e à capa dos autos.

2-DEIXO de apreciar a impugnação à penhora apresentada às fls. 100/102 

c/c docs.103/109, em razão da preclusão consumativa.

Com efeito, verifica-se que a parte executada foi intimada acerca da 

penhora em 02.04.2018, cf. se vê à fl.91, não havendo manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante dispõe o art. 854, §3º do CPC.

 Ademais, consigno que a respectiva impugnação apenas foi apresentada 

aos 27.09.2018.

 Intimem-se.

Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de fl. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97087 Nr: 5601-03.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima das Dores de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão0, cujo regular 

andamento foi determinado às fls. 116/119.

Apresentada impugnação pela autarquia federal (INSS) às fls. 133/139 c/c 

planilha de fls. 139v/140, onde apresentou como correto o valor total de 

R$ 60.337,18 (sessenta mil, trezentos e trinta e sete reais com dezoito 

centavos). Isto porque, não houve a aplicação dos critérios corretos para 

a atualização do débito, pela exequente, eis que deve ser aplicada a TR 

para fins de correção monetária até 25/03/2015.

Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito, esta o fez (fls. 

143/144), pugnando pela manutenção da execução nos valores 

pleiteados.

É o que cumpria relatar. DECIDO.

É cediço que no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) afastou o uso da Taxa 

Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais 

da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do 

precatório, determino a incidência do Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E). Ainda, quanto aos juros de mora, foi mantido o 

uso do índice de remuneração da poupança.

Todavia, tendo em vista que ainda não houve o transito em julgado da 

decisão proferida no RE n. 870.947/SE – RG, determino a SUSPENSÃO do 

feito, até que haja tal evento.

Após a comprovação do transito em julgado do RE n. 870.947/SE – RG por 

qualquer das partes, voltem-me conclusos para julgamento da presente 

impugnação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5740 Nr: 4133-82.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. Escala Organização Contábil Ltda, Mauro 

Pedro dos Santos, Maristela Palin

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

OAB:4729-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Da inteligência do artigo 772, inciso III do Código de Processo Civil, se 

extraí a possibilidade de determinar que o executado indique bens de sua 

propriedade à penhora para satisfação do crédito exequendo.

Assim, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, apresentando bens à penhora, devidamente 

consignado as penalidades do art. 774, V do CPC/15.

Após, com a manifestação do executado, vistas ao exequente, por igual 

prazo, para que pugne o que entender devido e conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66435 Nr: 5952-44.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Industria Matsuda Importadora e 

Exportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o ofício de fl.161, informe o valor da dívida à Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Alta Floresta, vez que necessário para a inclusão do 

nome do executado no rol de inadimplentes.

 Outrossim, indefiro o pedido retro, consistente na expedição de ofício à 

Central Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e 

Vida, Saúde Complementar e Capitalização e às Operações de Cartões de 

Crédito, vez que se trata de ato que compete à parte exequente 

apresentar nos autos (bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada). Desta feita, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 145925 Nr: 6008-33.2016.811.0007

 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: Marilene Raulino Esgotti, Marcieli Regina Esgotti de Luna, 

Michel Antonio Esgotti, Muriel Fernando Esgotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083, Carlos Eduardo Paro Lopes - OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Walter Wahlbrink - 

OAB:5658/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 Vistos.

Nos termos da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado (fls. 244/245), determino a suspensão do feito, até final julgamento 

do Agravo de Instrumento, o que deverá ser informado por qualquer das 

partes.

Intimem-se.

Aguarde-se o período de suspensão em arquivo provisório.

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116752 Nr: 4926-35.2014.811.0007

 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: Tokio Marine Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigocar Indústria Frigorífica de Carnes Ltda, 

Abedenego de Macedo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Fernando Lobo 

Quintas - OAB:144573/RJ, Jorge Antonio Dantas Silva - 

OAB:66.078/RJ, Juan Costa Gonçalves - OAB:181.070/RJ, Mayara 

Matias Vasconcelos Rodrigues - OAB:198.529/RJ, Paola Cristina 

Longo de Miranda - OAB:205.956, Pedro Oliveira dos Santos - 

OAB:203.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, para o fim de CONDENAR os requeridos solidariamente ao 

pagamento de indenização à Autora pelos danos materiais, no valor de R$ 

23.472,31 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais com trinta e 

um centavos), incidente correção monetária pelo INPC partir da presente 

data e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do efetivo pagamento 

do seguro (Súmula 54/STJ). Em consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Em razão da sucumbência, CONDENO os Requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Após o trânsito em 
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julgado, caso não haja o requerimento de cumprimento de sentença, 

devidamente instruído com a memoria atualizada do débito, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo com todas as 

baixas, obedecidas as normas previstas na CNGC. Intimem-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003543-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

Em anexo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-63.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIANO NEZELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010220-63.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: JULIANO NEZELLO 

EXECUTADO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 15374966). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-48.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD 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: 1001246-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAR FRANCISCO GOMES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 14440127 foi interposto 

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

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

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 14440127, para, 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000721-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

IONY PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (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: 

1000721-38.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: IONY 

PEIXOTO DA SILVA 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 

15637172. Após, intimem-se as partes credoras para apresentarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito: a) Memória de 

cálculo quanto ao débito de litigância de má-fé, incluindo o valor da multa; 

b) Memória de cálculo legível quanto à execução dos honorários 

advocatícios. Na sequência, voltem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 4 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011233-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUSIENE ESTANISLAU DE LIMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (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: 

8011233-92.2016.8.11.0007 EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXEQUENTE: LUSIENE ESTANISLAU DE LIMA 

RIBEIRO 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, 4 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

JOAO FABIO MAZUREK (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (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: 

1000730-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO FABIO MAZUREK 

EXECUTADO: DHEIMISSON SOUSA COIMBRA Vistos. Inobstante o termo 

de acordo firmado entre as partes apresentado ao ID nº15062491, 

compulsando o presente expediente verifica-se a existência de montante 

penhorado vinculado (ID nº. 10924801), não tendo os litigantes feito 

qualquer menção sobre tais valores. Desse modo, intimem-se ambas as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a pretensa 

destinação ao importe penhorado. Após, voltem os autos concluso para 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (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: 

1000387-67.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JULIO CESAR MIGUEL 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. A parte 

ré informa na petição num. 13837012 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, 4 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (ADVOGADO(A))

JOANITA ALINA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (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: 

1003502-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOANITA ALINA DE ANDRADE 

REQUERIDO: JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME, BANCO 

PECUNIA S/A Vistos. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar 

a inicial, trazendo aos autos comprovante de endereço atualizado e em 

seu nome ou documento que comprove que o autor reside no endereço 

apresentado, sob pena de indeferimento do inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 4 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010329-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA ROSA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP (EXECUTADO)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor do ID – 14876004, bem como para requerer o 

que entender adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 4 de outubro de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001103-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS MACEDO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação da Exequente, na pessoa de seus 

advogados, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 15075650, para 

que indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 4 de 

outubro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLAINE PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação da Exequente, na pessoa de seus 

advogados, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 14932917, para 

que indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 4 de 

outubro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

ADELINO ALTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 

1001748-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADELINO ALTINI REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. A parte Banco Losango S.A. - Banco Multiplo informa que efetuou 

o pagamento integral da condenação (petição ID nº 15507228) 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 

15515447. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 

(quarenta e oito) horas. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 32 de 772



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, 3 de outubro 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA (ADVOGADO(A))

LEANDRO MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA DECISÃO Processo: 

1002219-38.2018.8.11.0007. REQUERENTE: LEANDRO MONTEIRO 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Recebo a inicial em todos os 

seus termos. Com efeito, passo a análise do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. Insta delinear que de acordo com o Novo Código de 

Processo Civil, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deverá ser 

avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 13.105/15, 

as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de 

evidência, sendo que a primeira pressupõe a existência de perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto a 

última prescinde de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas 

nos incisos I a IV do art. 311. No vertente caso, vislumbro que assiste 

razão a parte Autora, uma vez que estão presentes os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme 

disposto no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito do Requerente 

se consubstancia no fato do débito estar “sub judice” e o documento sob 

o Id n. 13789743 evidencia a inclusão do seu nome junto ao SPC. Há 

também urgência no pedido, de forma que o perigo de dano é evidente, 

pois todos sabem que são funestos os efeitos da inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, que provoca sérios transtornos, sendo 

certo que isso impede até mesmo da Requerente conseguir empréstimos, 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio. Ainda, neste sentido, vejamos “in verbis”: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - VEROSSIMILHANÇA DA 

ALEGAÇÃO E PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO. Se a postulante 

alegou categoricamente que nunca contraiu a dívida que ensejou a 

inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não se 

mostra razoável esperar que ela faça prova de fato negativo. De fato, 

compete à empresa responsável pela inclusão do nome da suposta 

devedora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas acerca 

da alegada contratação dos serviços e do inadimplemento da obrigação, e, 

até lá, mostra-se irregular a inclusão/manutenção do nome da postulante 

nos cadastros de proteção ao crédito. (TJ-MG - AI: 10000160064663001 

MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 08/03/0016, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2016) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

EXCLUSÃO DO NOME DO ROL DE INADIMPLENTES – DISCUSSÃO DA 

ORIGEM DOS DÉBITOS – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

Havendo discussão acerca da própria existência da dívida, viável excluir o 

nome do devedor no rol de inadimplentes, diante da presença do fumus 

boni iuris e do periculum in mora.” (TJ-MT - AI, 1331/2013, Dr. Marcos José 

Martins de Siqueira, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, 

Data da publicação no DJE 16/04/2013) Assim, por estarem presentes, no 

caso em questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é 

medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida promova a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, 

referente ao débito objeto da presente demanda, no prazo de 05 ( cinco) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante, declaro em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria da Vara. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta, 

MT, 04 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA (ADVOGADO(A))

LEANDRO MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA DECISÃO Processo: 

1002219-38.2018.8.11.0007. REQUERENTE: LEANDRO MONTEIRO 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Recebo a inicial em todos os 

seus termos. Com efeito, passo a análise do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. Insta delinear que de acordo com o Novo Código de 

Processo Civil, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deverá ser 

avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 13.105/15, 

as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de 

evidência, sendo que a primeira pressupõe a existência de perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto a 

última prescinde de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas 

nos incisos I a IV do art. 311. No vertente caso, vislumbro que assiste 

razão a parte Autora, uma vez que estão presentes os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme 

disposto no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito do Requerente 

se consubstancia no fato do débito estar “sub judice” e o documento sob 

o Id n. 13789743 evidencia a inclusão do seu nome junto ao SPC. Há 

também urgência no pedido, de forma que o perigo de dano é evidente, 

pois todos sabem que são funestos os efeitos da inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, que provoca sérios transtornos, sendo 

certo que isso impede até mesmo da Requerente conseguir empréstimos, 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio. Ainda, neste sentido, vejamos “in verbis”: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - VEROSSIMILHANÇA DA 

ALEGAÇÃO E PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO. Se a postulante 

alegou categoricamente que nunca contraiu a dívida que ensejou a 

inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não se 

mostra razoável esperar que ela faça prova de fato negativo. De fato, 

compete à empresa responsável pela inclusão do nome da suposta 

devedora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas acerca 

da alegada contratação dos serviços e do inadimplemento da obrigação, e, 

até lá, mostra-se irregular a inclusão/manutenção do nome da postulante 

nos cadastros de proteção ao crédito. (TJ-MG - AI: 10000160064663001 

MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 08/03/0016, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2016) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

EXCLUSÃO DO NOME DO ROL DE INADIMPLENTES – DISCUSSÃO DA 

ORIGEM DOS DÉBITOS – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

Havendo discussão acerca da própria existência da dívida, viável excluir o 

nome do devedor no rol de inadimplentes, diante da presença do fumus 

boni iuris e do periculum in mora.” (TJ-MT - AI, 1331/2013, Dr. Marcos José 

Martins de Siqueira, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, 

Data da publicação no DJE 16/04/2013) Assim, por estarem presentes, no 

caso em questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é 

medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida promova a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, 

referente ao débito objeto da presente demanda, no prazo de 05 ( cinco) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante, declaro em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria da Vara. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta, 
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MT, 04 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JESUS MARTINS (REQUERENTE)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (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: 

1000985-55.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SERGIO JESUS MARTINS 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 

14727626) e a parte autora concorda com o valor depositado 

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

Tendo em vista que o requerido anuiu expressamente com a liberação do 

valor depositado em favor do credor (Id nº 14727626), EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em nome do(a) 

advogado(a) da parte autora/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, 4 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão 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 devedora Azul Linhas Aéreas informa que efetuou o pagamento 

da dívida e a parte credora requer o levantamento do valor depositado 

judicialmente, bem como requer a intimação dos executados para pagarem 

o valor remanescente, conforme consta no evento nº. 15643545. Assim, 

RETIFIQUE-SE a autuação do processo para cumprimento de sentença. 

Considerando que a responsabilidade é solidária, INTIMEM-SE os 

executados para, em 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do 

montante remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 

15643545, sob pena de incidência de multa de 10%, bem como para 

manifestarem, em 48 horas, sobre o pedido de levantamento de valor 

formulado pelo credor (Provimento nº 68/2018-CNJ). Em caso de anuência 

dos executados, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em 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. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

SABRINA ROCHA DAVID LECHINEWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 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: 

1001584-91.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SABRINA ROCHA DAVID 

LECHINEWSKI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 as 

contas para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 

15557682. 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, 

EXPEÇAM-SE alvarás eletrônicos de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da autora e do(a) advogado(a) da parte credora, 

nos moldes pleiteados no Id nº 15557682, 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, 4 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LESLEI RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (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: 

1000390-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: LESLEI 

RODRIGUES DE CARVALHO Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que 

lhe competia, contudo, se quedou inerte (ID nº. 15609348). Calha registrar 

a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-09.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (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: 

1003232-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA GERVASIO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Trata-se de Embargos 

de Declaração interposto por Marcia Gervasio, alegando omissão havida 

na sentença de ID nº. 14310501. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos constato que a pretensão da Embargante não 

merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. Alega a embargante que a sentença é omissa, porquanto 

não condenou a ré ao pagamento da multa por descumprimento da liminar. 

Vale observar que no presente feito fora concedida a liminar pretendida 

pela parte, fixando multa em caso de descumprimento, a qual fora 

majorada por duas ocasiões em razão da recalcitrância da requerida em 

atender a ordem judicial. De se frisar que tais determinações se deram por 

ocasião de decisões interlocutórias, exigíveis pelo credor, ainda que 

provisoriamente, a partir do descumprimento. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.ASTREINTES FIXADAS EM DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA. EXECUÇÃO QUE INDEPENDE DO TRÂNSITO EM 

JULGADO. REGULAÇÃO DO VALOR. Inexiste no acórdão embargado 

motivo que dê lugar ou procedência aos embargos declaratórios, ao dar 

parcial provimento à apelação dos ora embargados para, julgando 

parcialmente procedentes os embargos à execução, determinar que se 

prossiga como de direito, na execução de astreintes sem que se exija o 

trânsito em julgado da decisão que as fixou, a teor da jurisprudência do 

STJ, contudo, limitando-as a patamar condizente com a razoabilidade e 

proporcionalidade. O prequestionamento de artigos de lei em nada altera o 

julgamento, sem caracterizar omissão, contradição ou obscuridade do 

acórdão. Os embargos declaratórios são apelos de integração, 

inviabilizando-se, por meio deles, o reexame do julgamento da causa ou da 

questão. A inexistência de motivos típicos determina o desacolhimento dos 

embargos de declaração. (Embargos de Declaração Nº 70066746991, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 14/10/2015). RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

AFASTADA. MOTOCICLETA. PRODUTO ENCAMINHADO PARA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NÃO SANADO. ARTIGO 18, 

PARÁGRAFO 1.º, II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA QUE 

NÃO FOI OBJETO DE CONTRAPEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) A astreinte tem como objetivo instar a parte ré a 

cumprir a decisão judicial, bastando, para sua execução definitiva, o 

trânsito em julgado e sua confirmação, ainda que de forma tácita. 

Considerando que a multa foi arbitrada em sede de tutela antecipada, não 

tendo sido revogada, não há necessidade de ser confirmada 

expressamente na sentença. O valor a ser pago pelo descumprimento da 

obrigação de fazer será apurado na fase de cumprimento de sentença. A 

devolução da motocicleta fica condicionada ao efetivo pagamento do valor 

da condenação. O pedido de abatimento das despesas com IPVA e multas 

não foi objeto de contrapedido e, portanto, configura inovação recursal, 

não podendo ser apreciada, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição. 

RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005160833, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 

08/07/2015). (Destaquei). Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no ID nº. 14533433 com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HUGO FLAVIO GONCALVES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA (ADVOGADO(A))

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (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: 

1000264-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HUGO FLAVIO GONCALVES 

ROSA REQUERIDO: NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Inobstante a apresentação de contestação pela requerida (ID nº. 

13850155), vê-se que apesar de devidamente citada e intimada (ID nº. 

14276268) esta não compareceu a sessão de conciliação realizada (ID nº. 

13862755), tampouco justificou sua ausência. Desse modo, forçoso 

faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 20 da Lei 

nº. 9.099/95, Enunciado 78 do FONAJE e artigo 344 do CPC, que dispõem: 

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. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Portanto, decreto a revelia da requerida. Via 

de consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se 

impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Nessa 

senda, em face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial quando a parte autora afirma que em 25/11/2016 adquiriu um 

aparelho celular pelo site www.vocedeapple.com, contudo, até a 

propositura da ação (04/02/2018) o produto não havia sido entregue. Da 

análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem, verifica-se 

que o direito milita em parte a favor do reclamante, pois em que pese as 

alegações da parte reclamada de não ter culpa no atraso da mercadoria, 

não foi capaz de modificar os direitos do autor, nos termos do art. 373, II 

do CPC. Impende anotar que os documentos de ID nº. 11621362, 

11621363 e 11621364 comprovam a compra efetuada pelo autor, sendo 

certo que passados mais de um ano da aquisição do produto não restou 

demonstrado qualquer justificativa plausível a justificar tamanha demora. 

Embora não tenha sido apontada a previsão de entrega do telefone, o 

decurso de prazo havido desde a data da compra não coaduna com os 

princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, não podendo 

o cliente esperar eternamente pelo produto adquirido. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado o pagamento de seu produto, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe entregou a mercadoria. Cumpre 

salientar que o simples atraso na entrega de produto, por si só, não é 

suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto, no caso em comento 

houve decurso de mais de um ano desde a compra sem que o telefone 

celular tenha sido entregue ao autor. O produto em questão ocupa a 

qualidade de produto essencial na vida moderna, de modo que a 

recalcitrância do fornecedor em solucionar o empasse vai de encontro ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Referida conduta de 

desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a configurar o dano 

moral e impor a consequente obrigação de indenizar. Entrementes, é 

cediço que o STJ tem aplicado a “Teoria do Desvio Produtivo do 
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Consumidor” para casos dessa natureza, em que o consumidor despende 

demasiado tempo para solução de um problema criado pelo fornecedor, 

que não assume prontamente a responsabilidade que lhe cabe. Sobre o 

assunto, eis o julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ 

(2015/0226273-9), de relatoria da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, 

cujo trexo transcrevo: “À frustração do consumidor de adquirir o bem com 

vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o 

problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – 

ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente 

do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e 

fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de 

garantir a adequação do produto oferecido ao consumo”. Deve-se 

observar que os fatos narrados na inicial demonstram constrangimentos 

sofridos pela parte autora, de forma a caracterizar o referido dano 

imaterial, que no caso é in re ipsa, uma vez que se encontra ínsito na 

própria conduta perpetrada pelas rés, violando-se inclusive a boa-fé, 

consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. 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 entrega do produto frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRADE APARELHOS CELULARES, 

CARTÕES DE MEMÓRIA E CAPAS PARA TELEFONE PELA INTERNET. 

AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. CONDUTA ILÍCITA. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. A situação de incômodos e aborrecimentos 

enfrentada pela parte autora em virtude da falha na prestação de serviços 

da requerida, que mesmo após diversas solicitações no âmbito 

administrativo, não obteve êxito em resolver a situação, extrapolou o mero 

inadimplemento contratual, configurando danos morais passíveis de 

indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078783651, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 12/09/2018). Desse modo, devida a 

reparação pelo dano moral e material suportados pelo autor. Destarte, 

tendo em vista os valores envolvidos na relação jurídica, o caráter sócio 

educativo da medida, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 4.000,00 (quatro 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 Reclamante. O dano material corresponde 

ao montante pago pelo autor pelo aparelho celular, que consoante 

documento de ID nº. 11621362 – Pág. 1 soma o total de R$ 1.060,91 (mil e 

sessenta reais e noventa e um centavos), pago em 25/11/2016. III - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR a ré à 

devolução do valor despendido pelo autor na compra no aparelho celular, 

qual seja R$ 1.060,91 (mil e sessenta reais e noventa e um centavos), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 

CC); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (REQUERENTE)

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 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: 

1001148-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA 

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

do permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito, afirma a autora que adquiriu passagens aéreas pela requerida de 

ida e volta para o trecho Alta Floresta/MT a Porto Alegre/RS, com saída 

prevista às 14h25min do dia 22/03/2018 e chegada às 09h05min do dia 

23/03/2018 (uma vez que o itinerário de ida era dividido em Alta 

Floresta/MT a Cuiabá/MT; Cuiabá/MT a Guarulhos/SP; Guarulhos/SP a Porto 

Alegre/RS), sendo a volta às 06h20min do dia 25/03/2018 e chegada às 

12h35min do mesmo dia. Salienta que por questões de saúde teve que se 

descolar até a capital estadual no dia 18/03/2018, razão pela qual tentou 

antecipar sua viagem apenas no trecho Alta Floresta/MT a Cuiabá/MT, 

ocasião em que fora informada que a multa para remarcação era de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais). Sendo a multa mais cara que o valor 

da passagem vendida no dia, optou por adquirir nova passagem para o 

referido trecho na aludida data. Aduz que no dia 20/03/18 contatou a 

requerida via chat para informar que não embarcaria em Alta Floresta/MT 

no dia 22/03/2018, mas ainda pretendia deslocar-se até Porto Alegre/RS, 

ocasião em que indagou se poderia embarcar em Cuiabá/MT para seguir 

viagem, tendo sido informada que sim. Na ocasião ainda indagou se 

poderia remarcar apenas o trecho Alta Floresta/MT a Cuiabá/MT, e fora 

informada pelo atendente que sim, desde que pagasse a taxa de 

remarcação de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Assevera que ao 

comparecer para embarque na cidade de Cuiabá/MT, com destino a Porto 

Alegre/RS fora informada que não poderia embarcar, uma vez que a não 

apresentação em Alta Floresta/MT ensejou o cancelamento da passagem. 

Indagou os atendentes e após sua insistência lhe fora permitido o 

prosseguimento da viagem mediante o pagamento de uma taxa de 

revalidação, no importe de R$ 232,32 (duzentos e trinta e dois reais e 

trinta e dois centavos). Após pagar o valor cobrado seguiu viagem, 

entretanto, pretende a reparação pelo dano moral e material suportado, 

afirmando falha na prestação do serviço atinente ao dever de informação, 

bem como a ocorrência de venda casada, encartando julgados 

correspondentes ao cancelamento do trecho de volta quando o autor não 

comparece para a viagem de ida. Por seu turno a ré aduz que há culpa 

exclusiva da vítima, uma vez que a autora não se apresentou para 

embarque no local pactuado, qual seja, Alta Floresta/MT. Analisando 

detidamente os autos, apesar de a autora não ter apresentado 

comprovante de aquisição das passagens de ida e volta (mas tão somente 

os cartões de embarque correspondente a cada qual dos voos) vale 

observar que afirma na exordial que adquiriu junto a ré passagem aérea 

saindo de Alta Floresta/MT com destino a Porto Alegre/RS, conforme 

localizador PYF5RS. Embora a viagem seja dividas em partes, chamadas 

de escalas ou conexões, a passagem fora adquirida para o trecho Alta 

Floresta/MT a Porto Alegre/RS, e sendo este o contrato firmado entre as 

partes, é esta a obrigação que os vincula. Consoante se depreende dos 

cartões de embarque de ID nº Num. 12773266 - Pág. 2 (Cuiabá/MT - 

Guarulhos/SP) e Num. 12773266 - Pág. 5 (Guarulhos/SP – Porto 

Alegre/RS) ambos possuem o mesmo localizador e, portanto, 

correspondem a mesma passagem. De se frisar que o cartão de 

embarque encartado ao ID nº. Num. 12773262 - Pág. 4, correspondente a 

viagem de volta da autora (25/03/2018 – Cuiabá/MT – Alta Floresta/MT), 

apresentado em sua integralidade, consta a informação CONEXÃO, 

comprovando a alegação. Nessa senda, verifica-se que a ré estava 

obrigada a levar a autora até Porto Alegre/RS, entretanto, a esta incumbia 

o dever de apresentar-se para embarque no local contratado, e 

pretendendo o fazê-lo de forma diversa, deveria ter pago a taxa de 

remarcação correspondente. Impende anotar que em consulta ao sitio 

e l e t r ô n i c o  d a  r é ,  c o n s o a n t e  o  e n d e r e ç o 

https://www.voeazul.com.br/ContratoAereo, acessado em 03/10/2018 às 

13h30min, encontra-se do CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE 

PASSAGEIROS, que sobre a questão em comento dispõe: 3. DA 

ALTERAÇÃO E RESILIÇÃO POR PARTE DO PASSAGEIRO 3.1. Alteração 

de Itinerário/Horário. Qualquer alteração de horário e/ou itinerário 

dependerá de aprovação da AZUL e da disponibilidade de assentos na 

classe adquirida pelo Passageiro e/ou Adquirente, estando sujeito ao 
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pagamento de eventuais taxas e multas, inclusive taxa administrativa em 

caso de reembolso, bem como eventual diferença tarifária, conforme as 

regras tarifárias da AZUL vigentes no momento da alteração. 3.2. Do 

Cancelamento. Em caso de cancelamento do Bilhete por manifestação do 

Passageiro ou do Adquirente, incidirá no valor do reembolso eventual 

cobrança de taxa de cancelamento, conforme as regras tarifárias da 

AZUL vigentes no momento da compra. 3.2.1 Direito de Arrependimento. O 

usuário poderá desistir do Bilhete adquirido, sem ônus, desde que o faça 

no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão do Bilhete e o 

respectivo recebimento do comprovante, desde que haja antecedência 

igual ou superior a 07 (sete) dias em relação à data de embarque do voo 

de ida. 3.3. Do Não Comparecimento ao Voo - No-show. Em caso de não 

comparecimento do Passageiro para o embarque com a antecedência 

necessária em qualquer das etapas, será deduzido do valor do reembolso, 

o valor da taxa administrativa, conforme as regras tarifárias da AZUL 

vigentes no momento da compra. 3.3.1. Caso o Passageiro não utilize o 

trecho inicial da passagem, nas passagens do tipo ida e volta, a AZUL 

poderá cancelar o trecho de volta, exceto se o Passageiro avisar, até o 

horário originalmente contratado para o voo de ida, que deseja utilizar o 

trecho de volta, por meio de contato com a Central de Atendimento 

(4003.1118 - capitais e regiões metropolitanas e 0800.887.1118 - demais 

localidades), chat disponibilizado no website www.voeazul.com.br ou 

agência de turismo. Em que pese a afirmação da autora de que fora 

informada pela ré via chat sobre a possibilidade de apresentação para 

embarque na cidade de Cuiabá/MT, sem custo adicional, não comprovou 

sua alegação. Sendo o contrato firmado com saída de Alta Floresta/MT, 

cabia a requerente demonstrar fato constitutivo de seu direito, na toada do 

artigo 373, I, do CPC. Consigno que os precedentes que instruíram a 

exordial dizem respeito a não apresentação do passageiro para um dos 

trechos da viagem, quando esta adquirida na modalidade ida e volta. No 

caso em comento, no trecho de ida, a autora embarcou em aeroporto 

correspondente a um dos locais de conexão, distinto do contratado. 

Nessa toada, não vislumbra-se a falha na prestação de serviço pela ré, 

posto que houve a princípio, descumprimento contratual pela passageira, 

restando improcedente a reparação por dano material. Considerando o 

exposto, não vislumbro ainda a ocorrência de dano moral. Com efeito, não 

induzem ao reconhecimento do dano moral certas situações que, a 

despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício regular de 

determinadas atividades, como é o caso da espécie que se aponta. Sobre 

o assunto, leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser reputado como 

dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias 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 

transito, entre 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, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos (...)”.(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Evola-se que 

no caso em comento os transtornos suportados pela autora são 

decorrentes de sua própria conduta, posto que descumpriu o contrato 

firmado entre as partes quando apresentou-se para embarque em local 

distinto do contratado. Logo, improcedente a indenização por dano moral. II 

– Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

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

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DAMASCENO DELAGNOLLI (REQUERENTE)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 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: 

1003406-18.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DAMASCENO 

DELAGNOLLI REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por CARLOS 

SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S.A, alegando omissão havida na 

sentença de ID nº. 12689045. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos constato que a pretensão da Embargante não 

merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

mencionada. Narra a Embargante que a sentença fora omissa, porquanto 

determinou a restituição do valor cobrado em duplicidade, apesar de 

afirmar na contestação de que já procedeu a devolução do montante. 

Ocorre que a sentença objurgada consignou que: “(...) Compulsando os 

extratos bancários apresentados pelo autor (ID nº. 110785121) vê-se que 

de fato, no dia 04/09/2017, fora debitado, em duplicidade, o importe de R$ 

79,70 (setenta e nove reais e setenta centavos) pela empresa requerida. 

Embora a ré alegue que tenha procedido a devolução do valor ao autor, 

não se desincumbiu do ônus de comprovar sua afirmação, de modo que, a 

devolução é devida. (...)”. De se frisar que o documento de ID nº. 

11673905, além de ser documento produzido unilateralmente e não possuir 

força probatória, indica apenas que “a transação efetuada com o cartão 

e/ou correntista 476608 – 4103 fora desfeita”, não havendo qualquer 

identificação do autor, não podendo o juízo fazer presunção, sendo ônus 

da parte a comprovação clara de suas alegações. Consigno que a 

alegação da demandada de que não tem acesso ao banco de dados da 

administradora do cartão e não possui cópia das faturas do réu não tem o 

condão de afastar o ônus que lhe recai, mormente em observância a 

Teoria do Risco do Empreendimento, devendo o fornecedor organizar seu 

sistema de cobranças e pagamentos de forma que lhe permita a 

comprovação exime de dúvida de suas afirmações. Desse modo, 

evidencia-se que a insurgência do embargante dá-se quanto ao mérito da 

lide, que não acolheu sua tese defensiva, de modo que persistindo 

irresignação, deverá valer-se da via recursal adequada que não os 

Embargos de Declaração. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 12760250, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

1001134-85.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUCINEIA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo autor contra a 

decisão de ID nº. 11877671, que indeferiu o pedido de assistência 
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judiciária gratuita. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos 

autos constato que a pretensão do Embargante não merece prosperar. 

Senão vejamos. É cediço geral que os embargos declaratórios devem ser 

manejados em face de SENTENÇA ou ACÓRDÃO, com o escopo de 

elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida 

ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos 

artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que a 

insurgência do autor se da contra DECISÃO, a qual, na seara do Juizado 

Especial, não admite recurso. A titulo de elucidação, colaciono 

entendimento jurisprudencial sobre o assunto: EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO 

ART. 3º DA LEI N.º 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REDISCUSSÃO DO 

JULGADO. DESCABIMENTO. Por ausência de previsão legal não é cabível 

o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados 

Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4º da Lei n.º 12.153/2009, 

que estabelece a possibilidade contra a decisão que concede a cautela ou 

tutela, em razão do prejuízo irreparável que poderá causar ao demandado. 

Não há contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no julgado que 

enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. Pretensão de 

efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios. Descabimento. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 71006769095, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 30/08/2017). 

(Destaquei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 12482044 com fundamento no artigo 

48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DOMINGUES DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (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: 

1001476-62.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO DOMINGUES DA LUZ 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SPRINGER CARRIER LTDA 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela ré 

DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS, alegando omissão havida na sentença de ID nº. 

11686268, porquanto deixou de consignar sobre a restituição do aparelho 

de ar condicionado pelo autor às requeridas. É o necessário. DECIDO. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que assista razão à ré 

quanto à omissão havida na sentença objurgada, porquanto apesar de 

julgar procedente o pedido formulado pela autora, determinado a 

restituição do valor pago pelo produto defeituoso, não restou determinada 

a devolução do produto pelo autor, o que ensejaria, em tese, seu 

enriquecimento ilícito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 13381612 

para suprir a omissão e determinar a devolução do aparelho de ar 

condicionado então adquirido pelo autor às requeridas, caso ainda não o 

tenha feito, a expensas das demandadas, que deverão, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar nos autos o código de autorização da postagem, 

mantendo os demais termos da sentença de ID nº. 11686268 em sua 

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

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001135-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

RAFAEL CHAGAS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

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: 

1001135-36.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL CHAGAS SANTOS 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de Ação de Execução em face da OI S/A em curso perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante 

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, 

estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/12/2013) Ressalta-se que no microssistema do Juizado 

Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, 

no que tange à suspensão das ações de execução em face de devedor 

em recuperação judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SCHWERTNER CHARAO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI (ADVOGADO(A))

MY SHOP BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (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: 

1001764-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO SCHWERTNER 
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CHARAO REQUERIDO: MY SHOP BRASIL LTDA - ME, B2W COMPANHIA 

DIGITAL Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 

da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade passiva 

alegada pela B2W COMPANHIA DIGITAL Tratando-se de relação de 

consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é 

objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do 

que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. Não se 

pode olvidar que a requerida angaria lucros com a atividade desenvolvida, 

porquanto proporciona ao consumidor acesso a anúncios de vendas de 

outras pessoas, e desse modo, inegavelmente faz parte da cadeia de 

consumo. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: 

REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. VEÍCULO. 

AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO SITE "MERCADO LIVRE". ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

SITE RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA E QUE AUFERE 

LUCROS COM O SERVIÇO OFERTADO. VALOR ADIMPLIDO, MAS NÃO 

ENTREGUE O BEM. FRAUDE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 

SENTENÇA CONFIRMADA. - A parte demandada obtém lucro significativo 

com o serviço que disponibiliza e a partir daí deve responder por 

eventuais prejuízos decorrentes de fraudes que seu sistema de 

segurança não consiga impedir. Veja-se que o responsável pelo ilícito 

somente chegou até o autor graças ao serviço disponibilizado pela 

demandada. Em outras palavras, a pessoa responsável pela conduta 

criminosa, somente chegou até o autor graças ao serviço disponibilizado 

pela demandada, que lucra valores significativos e até por isso deve 

responder quando o sistema mostra-se falho, responsabilidade esta que 

somente pode ser afastada quando demonstrada absoluta falta de cautela 

por parte do usuário, o que não foi o caso. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71003343563, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/04/2012). 

Afasto a preliminar arguida. b) Incompetência Territorial alegada pela MY 

SHOP BRASIL A ré alega ainda a incompetência deste Juizado Especial 

para conhecer desta demanda, em razão do disposto no artigo 53, III, a do 

CPC. Entretanto, aplicável ao caso a legislação específica, qual seja, o 

Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 101, I, estabelece 

como competente o domicílio do autor, e, portanto, não acolho a preliminar 

aventada. c) Inépcia da Inicial ante a carência de ação/perda do objeto 

alegada pela MY SHOP BRASIL Afirma a requerida que procedeu ao 

recolhimento do ICMS correspondente a mercadoria adquirida pelo autor, 

devendo a demanda ser extinta com base no artigo 485, I, do CPC. 

Analisando a exordial evola-se que esta encontra-se em consonância com 

o disposto no artigo 319 e 320 do CPC, bem como não incide ao caso 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 330, § 1º do referido diploma 

legal. Ainda que a ré tenha efetuado o pagamento do mencionado imposto, 

o autor demonstrou que somente recebeu a mercadoria após o pagamento 

de tal valor, de modo que, havendo qualquer impasse entre a ré e o órgão 

arrecadador, deverá valer-se da via adequada para resolução, não 

podendo se admitir que o consumidor seja o prejudicado na situação, 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, alega o 

autor que em 29/01/2017 adquiriu um fogão industrial junto ao site 

AMERICANAS, cuja entrega se daria pela MY SHOP BRASIL, no prazo 

inicial previsto para 17/03/2017. Expirado o prazo, entrou em contato com 

a primeira requerida e fora informado que o produto havia sofrido 

apreensão fiscal, contudo, a guia do ICMS havia sido paga e a entrega 

estava prevista para 31/03/2017. Novamente passado o prazo, em 

consulta ao código de rastreabilidade fornecido constatou que a 

mercadoria constava como situação “entregue”, entretanto não o fora. 

Afirma que dirigiu-se a loja física das AMERICANAS em Alta Floresta/MT e 

tomou conhecimento que as mercadorias eram entregues pela 

transportadora TNT MERCURIO, a qual lhe informou que o produto fora 

retido por falta de recolhimento do ICMS e que contatou o vendedor por 

oito vezes sobre a apreensão, tendo afirmado ainda ao autor que se o 

imposto não fosse recolhido no prazo de 90 (noventa) dias o 

eletrodoméstico seria confiscado pela Receita Federal. Salienta que 

efetuou o pagamento do montante cobrado pela Receita Federal, no total 

de R$ 327,69 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) 

e então aos 04/15/2017 recebeu a mercadoria, pretendendo a devolução 

em dobro do montante dispendido com o imposto bem como indenização 

por dano moral. Por seu turno a AMERICANAS atribui a responsabilidade à 

MY SHOP, alegando que atua como mera vitrine de vendas. Já a MY SHOP 

afirma que procedeu o recolhimento do aludido imposto em 17/02/2017, 

sendo a demanda improcedente. In casu, trata-se de relação jurídica na 

qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. 

Assinale-se, que, objetivando essencialmente o restabelecimento do 

equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou a intervir no 

mercado consumerista, com os julgadores passando a deter poderes 

especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais avultam, por 

exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a 

desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício de cláusulas 

abusivas, com presunção, até prova em contrário, da responsabilidade do 

fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor bem como do fabricante por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõem os artigos 12 e 14, § 

3º, ambos do CDC. Inobstante o documento de ID n. 13943865 - Pág. 1 

comprove o pagamento de uma guia do SEFAZ/MT, não restou clarividente 

que e fato tal guia corresponde a mercadoria adquirida pelo autor. De se 

frisar que inobstante o recolhimento do ICMS seja encargo do vendedor 

(artigo 4º da Lei Complementar 87/96), o autor encartou no bojo da 

exordial comprovante de pagamento de ICMS à SEFAZ/MT aos 24/04/2017 

no importe de R$ 327,69 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e nove 

centavos). Desse modo, evidencia-se que o autor viu-se obrigado a arcar 

com um encargo que não lhe incumbe, a fim de mitigar os prejuízos 

decorrente dos fatos narrados e receber a mercadoria adquirida pelas 

rés. De se frisar que o fogão consiste em bem essencial à vida, 

necessário diariamente na residência de todas as pessoas. Em matéria de 

falha na prestação do serviço decorrente do atraso na entrega por falta 

de recolhimento do imposto devido, tratando-se de relação norteada pelo 

CDC, os vários contatos mantidos pelo autor com as rés delineiam o 

descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de 

reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se 

o consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. No que atine a 

repetição de indébito, previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC, calha 

anotar que o dispositivo legal prevê a exceção ao pagamento na forma 

apontada na hipótese em que o fornecedor provar que o erro se deu por 

engano justificável, cuja aferição exige análise da postura do fornecedor. 

Não se desconhecem precedentes do STJ exigindo que o fornecedor 

tenha agido com má-fé, não sendo suficiente a verificação de culpa, 

dificultando o ressarcimento do dobro do que pagou em excesso o 

consumidor. Porém, nessa esteira de posicionamento, quase que somente 

em caso de má-fé subjetiva do fornecedor há devolução em dobro, 

quando o CDC, ao contrário, menciona a expressão “engano justificável” 

como a única exceção. Nessa toada, exigir do consumidor a prova de que 

o fornecedor agiu com má-fé inviabiliza a previsão consumerista. 

Ademais, o art. 6º, VIII, CDC prevê a teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova. Assim, nos casos de cobrança indevida e efetivo 

pagamento indevido, deve o ônus da prova recair sobre o fornecedor, 

cabendo a este provar a ocorrência de engano justificável. Diante da 

ausência de tal prova no caso em exame, devem os valores ser repetidos 

em dobro. Em tempo, esclareço que a alegação da ré MY SHOP BRASIL de 

que não fora exigido do autor o pagamento do ICMS, tendo este o feito por 

mera liberalidade, é certo que a entrega da mercadoria (que custou ao 

autor R$ 2.715,44) fora retardada em razão da inadimplência do aludido 

imposto, e, portanto, condicionada ao seu pagamento. Tenho que a 

conduta do autor em pagar o imposto teve o escopo de mitigar os 

prejuízos até então suportados porquanto como dito, trata-se de um fogão 

com custo de aproximadamente três salários mínimos, adquirido em janeiro 

entregue em maio. Desse modo, devida à restituição na forma dobrada do 

valor desembolsado pelo autor (artigo 42, parágrafo único, CDC), qual seja 

R$ 655,38 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

No que atine ao dano moral, referida conduta de desídia das rés, que faz 

presumir o abalo anímico, é suficiente a configura-lo e impor a 

consequente obrigação de indenizar. Entrementes, é cediço que o STJ tem 

aplicado a “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor” para casos dessa 

natureza, em que o consumidor despende demasiado tempo para solução 

de um problema criado pelo fornecedor, que não assume prontamente a 

responsabilidade que lhe cabe. Sobre o assunto, eis o julgamento do 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9), de relatoria da 

Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, cujo trexo transcrevo: “À 

frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que 

se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não 

deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – 

se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, 

intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, 

juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do 

produto oferecido ao consumo”. Deve-se observar que os fatos narrados 

na inicial demonstram constrangimentos sofridos pela parte autora, de 

forma a caracterizar o referido dano imaterial, que no caso é in re ipsa, 

uma vez que se encontra ínsito na própria conduta perpetrada pelas rés, 

violando-se inclusive a boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. 

Nesse sentido: INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ASSISTÊNCIA 

AUTORIZADA - CELULAR - FABRICANTE - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA - ART. 18, §1º DO CDC. A assistência técnica autorizada, por 

sua responsabilidade solidária com a fabricante e o revendedor do 

produto, é legítima para figurar no pólo passivo da ação de 

responsabilidade civil por defeito em aparelho celular. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - CELULAR DEFEITUOSO - INÉRCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS - DEMORA - RESSARCIMENTO - VALOR PAGO PELO 

APARELHO - FATURAS - DANO MORAL RECONHECIDO - ABALO - 

SOFRIMENTO. O aparelho celular defeituoso encaminhado para 

assistência técnica, não devolvido no prazo elencado no art. 18, §1° do 

CDC enseja indenização por dano material e moral. O dano material 

acarreta a devolução do valor pago pelo aparelho e das faturas cobradas 

e pagas pela empresa de telefonia enquanto o aparelho estava inativo na 

assistência. O dano moral é devido em razão dos sofrimentos obtidos pelo 

consumidor e do caráter pedagógico punitivo. (Ap 2978/2008, DR. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/05/2008, Publicado no DJE 26/05/2008). Desse 

modo, devida a reparação pelo dano moral. Subseguindo a linha de 

explanação, levando em consideração o período em que o consumidor 

esteve privado do uso do seu fogão, que devendo ser entregue até 

17/03/2017 o fora feito aos 04/05/2017, os sofrimentos ocasionados pelo 

descaso das requeridas, o caráter pedagógico-punitivo da reparação 

como meio de coibir e desestimular a prática de condutas que contribuam 

ou resultem em danos a outrem, além da posição sociocultural e 

econômica do ofendido e do ofensor, tudo visando à justa indenização, 

sem oportunizar uma reparação inexpressiva ou fonte de enriquecimento 

sem causa, e, por fim, em atenção aos princípios basilares da 

proporcionalidade e razoabilidade, fixo o dano moral em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e 

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

487, I, do CPC: a) CONDENAR as rés solidariamente a pagarem ao autor o 

importe de R$ 655,38 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito 

centavos), já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, CDC), a título 

de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

desembolso (24/04/2017), nos termos da Súmula 43 do STJ, e acrescidos 

de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. b) CONDENAR as rés 

solidariamente a pagarem à parte autora a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011283-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

TATIANE BARBOSA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

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: 

8011283-21.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: TATIANE BARBOSA DA 

CONCEICAO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Efetuado 

o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça), 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. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de outubro 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011320-82.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALECI SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (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: 

8011320-82.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ALECI SILVA DIAS 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Analisando o processo eletrônico 

verifico que os embargos à execução foram julgados improcedentes e o 

embargante/devedor pugnou pela conversão do depósito em pagamento. 

A parte credora requer a liberação do valor depositado em Juízo pelo 

devedor e informa a conta para transferência do valor. Ante o exposto, 

converto o depósito judicial em pagamento e JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado da sentença (Prov. Nº 68/2018-CNJ|), expeça-se alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da 

parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. 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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

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

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000803-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS COSTA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000803-35.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: TEREZINHA DE JESUS COSTA 
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PEREIRA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Efetuado o 

depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça), 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. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de outubro 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BRONETTI AFONSO (EXEQUENTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 

1000082-83.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HENRIQUE BRONETTI AFONSO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Efetuado o depósito pela 

parte devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem 

como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

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

trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça), 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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

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

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

JESSICA BRAGATTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

KAUE MELLI ARISI (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: 

8010293-30.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA BRAGATTI 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

Efetuada a penhora eletrônica do valor objeto de execução, a parte 

executada não apresentou embargos à execução, apesar de intimada 

(certidão Id nº 15421907), e a credora informa a conta para transferência 

do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após ser certificado o trânsito 

em julgado da sentença e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do 

Provimento nº 68/2018-CNJ, expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. 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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

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

PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Portaria

PORTARIA Nº 117/2018

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO requerimento de concessão de licença-prêmio formulado 

pel a servidor a Maria Eterna Pereira da Silva, matrícula nº 7131, Técnica 

Judiciária lotad o nesta Comarca,

 CONSIDERANDO que a servidor a faz jus, nos termos do artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90,

 RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidor a MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA, 

Técnica Judiciária, matrícula nº 7131, 03 (três) meses de licença-prêmio 

referente ao quinquênio 22/09/20 13 a 22/09/2018, a partir desta data, 

condicionando o gozo à prévia solicitação e conveniência do serviço 

público.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 04 de outubro de 201 8.

 CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162062 Nr: 7103-64.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Barros de Moura de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo n.º 7103-64.2017.811.0007

Código 162062

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando a decisão emanada nos Autos da Reclamação n. 

30.937/MT, na qual o Eminente Ministro Relator Marco Aurélio julgou 

procedente o pedido formulado pela Defensoria Pública para assentar a 

nulidade da audiência realizada em 10 de maio de 2018 por este Juízo e 

dos atos subsequentes, avisto que nova designação de audiência 

instrutória é medida que se impõe.

Assim, sem maiores delongas, DESIGNO nova audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de outubro de 2018, às 17:00 horas, quando será 

interrogado o indiciado e ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, 

se por ventura houver, nos termos do art. 56 e 57, da Lei nº. 11.343/2006.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, para a audiência 

designada, requisitando-as se necessário.

EXPEÇA-SE ofício com fito de requisitar o réu.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 02 de outubro de 2018.
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 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 121328 Nr: 196-44.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT

 Processo nº 196-44.2015.811.0007

Código 121328

5ª Vara

VISTOS ETC.

Ante o pedido da defesa para substituir a testemunha de defesa em que 

não localizou o endereço verifico que ocorreu a preclusão temporal, pois a 

defesa prévia é a fase processual em que deve ser apresentado o rol de 

testemunhas pelo acusado, nos termos do artigo 396-A do Código de 

Processo Penal (CPP).

 Assim, uma vez que finalizada essa etapa do processo, não há 

justificativa plausível para admitir a alteração, até mesmo porque se o 

advogado do acusado tivesse eventualmente uma testemunha para 

substituir a não localizada deveria ter sido arrolada, com a indicação do 

endereço, nos autos no pedido ás fls. 96. Desta forma, denoto que o 

pedido de prazo para substituição da testemunha é meramente 

procrastinatório, pois se sua inquirição fosse importante deveria ter sido 

apresentada na resposta defensiva ás fls. 64, pelo que o indeferimento do 

pedido de dilação probatória da defesa é à medida que se impõe.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo e DECLARO encerrada a 

instrução probatória, remetendo-se os autos às partes para apresentação 

de memoriais finais, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 30 de maio de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003563-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003563-54.2018.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A OSVALDO 

PEREIRA DE SOUZA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número 

do processo, referente a condução do oficial de justiça, acessando o site 

do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: 

diligência - emissão de guia de diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato deprecado. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 4 de outubro de 2018. Marise Ivete Wottrich 

Bocardi Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 5272-54.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joslei Marcelo Goularte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Carlos dos Santos, Fabricio Cardoso 

da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN CARLOS DA ROSA - 

OAB:30057, Valdomiro Dutra da Silva Junior - OAB:37576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 1.233,20 (um mil e duzentos e trinta e tres 

reais com vinte centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 385-387. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

616,60 (seiscentos e dezesseis reais com sessenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 616,60 (seiscentos e dezesseis reais 

com sessenta centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 141149 Nr: 3598-02.2016.811.0007

 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: JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

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

OAB:14430-A/MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 98943 Nr: 377-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ademir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107.414/SP, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor Jardim Imperial, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

"emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de intimação do 

executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 6733-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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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

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

requerido(s) Antonio Oliveira de Carvalho acerca do bloqueio judicial 

realizado em ativos financeiros do(s) requerido(s) pelo sistema Bacenjud 

conforme documentos de fls. 182, para eventual impugnação no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 59776 Nr: 4358-29.2008.811.0007

 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): José Pedro Rodrigues, Terezinha Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane do Amaral - 

OAB:23772/O, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-A, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição de 

fls. 179/181, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 122104 Nr: 665-90.2015.811.0007

 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: Cleiton Sardinha da Silva

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

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do laudo 

pericial de fls. 219/225, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 893-75.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tork - Sul Comércio de Peças de Máquinas 

Ltda

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anselmo Mateus Vedovato 

Júnior - OAB:9.429/MS

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, face o decurso do 

prazo de suspensão, bem como para requerer o que entender de direito 

para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 101637 Nr: 3313-48.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 96280 Nr: 4698-65.2011.811.0007

 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: AJdNM, GCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliton Carlos Ramos Gomes 

- OAB:16.061-MS, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - 

OAB:4151/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca da certidão negativa de fl. 102 e do 

Parecer Ministerial de fl. 103, bem como para requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 112111 Nr: 644-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Marinho Filho Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 181/184, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 108360 Nr: 3814-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natasha Taina de Amorim Ocampos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - 

OAB:9.454/MT, Márcia Conceição dos Santos - OAB:11.911 - MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

acerca do decurso do prazo de suspensão, bem como para manifestação 
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requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111272 Nr: 6902-14.2013.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eleonora Mayumi Nepomuceno 

Nóbrega Vaz - OAB:15.790 - MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 64320 Nr: 3448-65.2009.811.0007

 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: Pedro José de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235901 Nr: 13345-82.2016.811.0004

 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): Helder Furtado Martins, Humberto Henrique 

Furtado Martins, Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 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 DE FLS. 149/150 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.: 229055 Nr: 8457-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Barros Prado & Cia Ltda Me, Alair Francisca 

da Silva, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197833 Nr: 2398-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Silva Junior - Industria e Comércio - ME, 

Priscila Barreto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Endereço Infojud

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud que foram acostadas, impulsiono o feito 

para que seja intimada a parte autora a se manifestar, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7696 Nr: 2120-32.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL, GB, GBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT, Marcelo 

Augusto Borges - OAB:MT 6.189, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, RUBENS BORTOLI JUNIOR - OAB:OAV/MT 5.620

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Infojud

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud que foram acostadas, impulsiono o feito 

para que seja intimada a parte autora a se manifestar, em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 5989-17.2008.811.0004

 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: Olavo Leme do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Neves, Leonildo Gonçalves da Silva, 

Francisco Florindo Bergamo Canatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Patrícia Lucien Bergamo Canatto - 

OAB:114.823-SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO –Infojud

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 
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informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222649 Nr: 4445-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Zacari Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte exequente, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 148/151.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161129 Nr: 1961-64.2012.811.0004

 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: Espólio de Rosalvo Nogueira de Moraes, Amélia de 

Souza Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adauto José Ribeiro, Irene Maria 

das Graças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241390 Nr: 223-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o endereço localizado via Infojud em fls. 88 é o 

mesmo informando na petição inicial e conforme fls. 80, o mesmo não foi 

encotnrado para citação. Dessa forma, impulsiono os autos e procedo a 

intimação do autor para que se manifeste nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32062 Nr: 1718-38.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK NUNES PAREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson F. F. Ronconi - 

OAB:32.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) JONAS DA SILVA 

CRUZ, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 4.387,54(quatro mil, trezentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 2.218,18(dois mil, duzentos e dezoito reais e dezoito centavos), 

referente à custas, e R$ 2.169,36(dois mil, cento e sessenta e nove reais 

e trinta e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

110,19(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36888 Nr: 777-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício de Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Martins Belmonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ELISABETH MARTINS 

BELMONTE, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 839,01(oitocentos 

e trinta e nove reais e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

620,60(seiscentos e vinte reais e sessenta centavos), referente à custas, 

e R$ 218,41(duzentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 292,90(duzentos e 

noventa e dois reais e noventa centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207263 Nr: 7901-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 45 de 772



 PARTE AUTORA: Jessica Furtuoso Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRYA BORGES FREITAS - 

OAB:19.392, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido de fl.130, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores 

bloqueados, em favor da exequente.

2.EXPEÇA-SE mandado de penhora, afim de localizar valores para 

satisfação do crédito, juntamente ao caixa da instituição executada, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado, na forma do art.841, §§1º e 2º, CPC/2015. Após deverá o 

oficial de justiça depositar o valor penhorado a conta vinculada aos autos.

3. Em consonância com o pedido está a jurisprudência do TJ-SP:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Bloqueio via BacenJud infrutífero. Pedido 

de penhora de dinheiro existente no caixa da empresa executada, 

segundo foi por ela declarado à Receita Federal. Possibilidade. Obediência 

à gradação prevista no artigo 835, I, do CPC. Recurso provido para que 

seja determinada a penhora de dinheiro em espécie existente no caixa da 

a g r a v a d a . ( T J - S P  2 1 4 6 7 1 4 0 2 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2146714-02.2017.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 28/09/2017, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 02/10/2017)

4. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182883 Nr: 4587-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jonathan Watson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.INDEFIRO pedido retro, uma vez que o veiculo não é bem do executado 

da demanda. INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262022 Nr: 14258-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201887 Nr: 4891-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Euvando Braz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203134 Nr: 5574-87.2015.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco, Milton Carlos Batista Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a parte autora não informou CPF válido para 

realização do INFOJUD, INTIME-SE a parte requerente para proceder à 

regularização do feito, juntando número de CPF válido do requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento 

do feito e, consequente extinção sem resolução de mérito.

2. Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16061 Nr: 252-48.1999.811.0004

 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): José Carlos Marques Nogueira, THAÍS REGINA 

FERRARI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - LEILÃO

Cumprindo determinação judicial e conforme legislação em vigor, 

impulsiono estes feito para realização do leilão do bem penhorado, sendo 

assim, designo o dia 04/12/2018, às 14:00 (horário oficial de Mato Grosso) 

para o primeiro lance e, em não havendo licitantes, fica desde já, 

designado o dia 18/12/2018 às 14:00 (horário oficial de Mato Grosso), 

para sua efetivação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78894 Nr: 2348-21.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Pinto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes, Sônia Maria de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLBER FERREIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:3.655-A-MT, Lincoln Martins Rodrigues de 

Castro - OAB:92000/SP, Társia Aparecida Rissato - OAB:SP-220.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Fermandes - OAB:GO 

29.350, Yolanda Paixão - OAB:GO34.199

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - LEILÃO

Cumprindo determinação judicial e conforme legislação em vigor, 

impulsiono estes feito para realização do leilão do bem penhorado, sendo 

assim, designo o dia 04/12/2018, às 14:30 (horário oficial de Mato Grosso) 

para o primeiro lance e, em não havendo licitantes, fica desde já, 

designado o dia 18/12/2018 às 14:30 (horário oficial de Mato Grosso), 

para sua efetivação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239355 Nr: 15771-67.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Verdério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - LEILÃO

Cumprindo determinação judicial e conforme legislação em vigor, 

impulsiono estes feito para realização do leilão do bem penhorado, sendo 

assim, designo o dia 04/12/2018, às 15:00 (horário oficial de Mato Grosso) 

para o primeiro lance e, em não havendo licitantes, fica desde já, 

designado o dia 18/12/2018 às 15:00 (horário oficial de Mato Grosso), 

para sua efetivação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261498 Nr: 13921-41.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A, JOSE LAZARO AGUIAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Ferreira de Souza, Marcio Ferreira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando que a empresa 

nomeada peritda se manifestou, apresentando inclusive seus honorários, 

intime-se a parte autora a se manifestar sobre a petição de fls. 93/95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165868 Nr: 8095-10.2012.811.0004

 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: Washington Geraldo dos Anjos, Fabiola Gomes Spagnol 

dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acelma Maria Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Considerando que a parte requerida constitui advogado nos autos em fls. 

137/138, cancelo a certidão de fls. 161. Dessa forma, certifico que o 

advogado da parte requerida fora intimadao via DJE 10272 em 12/06/2018, 

e não apresentou quesitos nos autos. Dessa forma, remeto os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174092 Nr: 7391-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisa Guedes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 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.: 192347 Nr: 11923-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Banco Banco Industrial & Comercial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nalio Sigliano - 

OAB:184.063, DANILO VARJÃO ALVES - OAB:6.496, FELIPE CARNEIRO 

DE OLIVEIRA - OAB:276.194, Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 

32.500, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198

 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.: 235968 Nr: 13400-33.2016.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, Celice Ivanaga Velasques - OAB:16595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:13994-A, CRISTINA 

CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA 

- OAB:15.359-B, Evando Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953/MS, LARISSA MARQUES 

BRANDAO - OAB:19574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Luis Augusto Barbosa da Silva - OAB:TO 4681, Luma Mayara de 

Azevedo - OAB:OAB/TO 5143-B, Mauro Somacal - OAB:58806/RS, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 OAB/MS, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A, Rodolfo Fregadoli 

Gonçalves - OAB:16338/MS, Suene Cintya da Cruz - OAB:28002/MS, 

Thais Montelo de Sousa Boettcher - OAB:38875/GO, Yana 

Cavalcante de Souza - OAB:OAB/GO 22930

 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.: 243630 Nr: 1810-25.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Vitório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 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.: 271392 Nr: 1886-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Paulo Tarso da Costa, ALEX FERNANDO SANTOLIN COSTA, CLAUDETE 

ERNESTA SANTOLIN COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275093 Nr: 4138-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONILSO CLAUDIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1525 Nr: 1294-69.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANSELMO DE SOUZA, JOÃO CORDEIRO 

DE SOUZA, ANA MARIA DOS ANJOS SOUSA

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Goés Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256258 Nr: 10389-59.2017.811.0004

 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: Eliana Guimarães de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edinei da Silva, Vania Maria Caetano, 

Joaquim Ferreira da Silva Filho, Leda Marques da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

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

OAB:MT 17.086, WELITON MARCOS R. DE OLIVEIRA - OAB:MT/14005, 

WELLITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:14.005

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99958 Nr: 4961-43.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/O, Fabiana Moura Rosa - OAB:16706/GO, LUCIANA DO 

VALE MASCARENHAS - OAB:MT-19638, Luiz Otaviano de 

Vasconcelos Campos - OAB:33204/GO

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

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212415 Nr: 10916-79.2015.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RHCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 1282 da CNGC impulsiono os presentes autos para 

que se proceda a intimação da parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na Defensoria Pública, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção dos autos.

 “Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178762 Nr: 751-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, José 

Humberto da Silva, Antônio dos Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para que traga aos autos a certidão do imóvel 

matriculado no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, sob o número 

38.229, informando a localização do imóvel para posterior avaliação do 

mesmo, no prazo de 15 dias.

 Além disso, deverá a parte autora providenciar o pagamento do oficial de 

justiça, levando em conta que para cada diligência dentro da Comarca de 

Barra do Garças é cobrado o valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), sendo em 

zona rural é cobrado o valor de R$ 2,50 ( dois reais e cinquenta centavos) 

o quilômetro rodado, devendo as guias serem recolhidas no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174375 Nr: 7749-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kainagua Transportes, Valdeneide Resende de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221279 Nr: 3604-18.2016.811.0004

 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): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL), Levi Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254790 Nr: 9465-48.2017.811.0004

 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): WEVERTON JHONY BRITES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267143 Nr: 17435-02.2017.811.0004

 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): José Antônio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268830 Nr: 184-34.2018.811.0004

 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): M. E. de Souza Nascimento, Larissa de Souza 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204418 Nr: 6278-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME, Josemar Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169589 Nr: 1713-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire 

Barros Lopes Prado, Grazziely Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5678/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200951 Nr: 4357-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vainer Ormindo Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93414 Nr: 7195-32.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Fabricia Barros de Paiva Barbosa - OAB:11872/MT, Flavianne Vaz 

Andrade - OAB:MT/1.2.988, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

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

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92481 Nr: 6293-79.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Sauter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lymark Kamaroff - 

OAB:109192/RJ, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275375 Nr: 4337-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 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$ 18,00 (dezoito 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177114 Nr: 11288-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Alves Garcia Lobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda, Yamaha 

Barra Motos Ltda, Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 189-47.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Cristina Caitano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENÍCIA FARIAS BATISTA SILVA, Espólio de 

Otacílio José dos Santos, Mareuza Sinzais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, José Aparecido Martins Júnior - OAB:12375-A/MT

 VISTOS.

1. A Exequente reconhece que o BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE 

SEGUROS adimpliu integralmente a obrigação que lhe era devida e requer 

sua exclusão do pólo passivo da Demanda.

2. Diante disso, JULGO EXTINTO o processo, tão somente, com relação ao 

Executado BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, nos termos 

do art. 924, II, CPC/2015.

3. Regularize-se os cadastros e a capa dos autos, excluindo-se o 

Executado BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, do pólo 

passivo da Demanda, que deverá prosseguir em desfavor dos demais 

Executados.

4. Com relação ao débito remanescente (fls. 657/663), INTIME-SE a parte 

Executada para que pague o valor da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Decorrido o prazo, sem o adimplemento da obrigação, voltem-me 

concluso para análise do pedido de adjudicação ou leilão dos bens já 

penhorados.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86127 Nr: 108-25.2009.811.0004

 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 Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benirson Pina Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CERTIFIQUE-SE a escrivania acerca do cumprimento do disposto à fl. 

91.

2. Ademais, INTIME-SE a parte requerente para que se manifeste acerca 

dos valores descritos à fl. 94, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Após, voltem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2300 Nr: 938-74.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de LOJAS NACIONAL LTDA.

2. Às fls. 237/238 o exequente informa o quitação do débito fiscal, por 

meio de quitação na via administrativa. Ademais, requer a extinção do feito 

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

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fls. 237/238, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 
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JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil c/c art. 156, I do Código Tributário Nacional.

6. CONDENO a parte executada no pagamento das custas e despesas 

processuais.

7. DETERMINO o levantamento de eventual penhora existente, bem como o 

desbloqueio de contas do executado.

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

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276009 Nr: 4743-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262027 Nr: 14263-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeová Nunes de Sousa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 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$ 18,00 (dezoito 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.: 168477 Nr: 130-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor Antonio de Freitas, Márcia dos Santos de Abreu 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Rubinaldo Maia Abreu, Eva Maria Maia Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 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$72,00(setenta e dois 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.: 178988 Nr: 1021-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 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$260,00 (duzentos e sessenta 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.: 230867 Nr: 9668-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.: 256180 Nr: 10338-48.2017.811.0004

 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: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Heimar Saggin, Lincoln Heimar Saggin 

Construções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 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
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 Cod. Proc.: 258257 Nr: 11669-65.2017.811.0004

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nickolas Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 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.: 244634 Nr: 2495-32.2017.811.0004

 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: Joana Costa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197005 Nr: 1849-90.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Formula 1 Comércio de Veículos Ltda, Valdete 

Victor de Moraes, Joarez Cardoso de Moraes Filho

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

OAB:17522, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Considerando que até omomento não houve a devolução do feito, 

impulsiono o processo para que seja expedido o(a) mandado/carta 

precatória de busca e apreensão dos autos em epígrafe.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271049 Nr: 1656-70.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rogerio Rodrigues e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor de R$ 

1.120,00 reais, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160663 Nr: 1335-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Sia - ME, Giovani Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo de 05 ( cinco) dias, juntar aos autos o boleto bancario que deu 

origem a guia recolhida de diligencia do oficial de justiça de folhas 88vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281036 Nr: 7786-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de 

Moraes Carvalho, Cassiano Barroso de Carvalho, Leonardo de Moraes 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o complemento da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 925,00, 

conforme requerimento/solicitação de folhas 40, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197629 Nr: 2275-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. Silva Industria de Confecção Ltda, 

Natalice Arruda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias, 

ante o decurso do prazo de suspensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170134 Nr: 2425-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Sirqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Jéssyka de Freitas Camargos - OAB:21.776, 

Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvickss Lima Alves - 

OAB:MT 16.894, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAICON PEDRO 

DUARTE DE MORAES, para devolução dos autos nº 

2425-54.2013.811.0004, Protocolo 170134, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160286 Nr: 835-76.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto de Oliveira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA REZENDE MOREIRA 

LOPES - OAB:15008/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, WILSON FERREIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:8883/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 835-76.2012.811.0004, 

Protocolo 160286, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156574 Nr: 8883-58.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva de Souza dos Anjos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5.736

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 8883-58.2011.811.0004, 

Protocolo 156574, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77376 Nr: 874-15.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertiverde Comércio & Representações de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José quiste, Margarida de Almeida Quiste, 

Sergio Luiz da Silva Filho, Rosangela Maria Quiste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson José do Couto - 

OAB:24155-A/GO, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Murilo Couto Lacerda - OAB:28881/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio de Moraes e Paiva - 

OAB:12.975/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 874-15.2008.811.0004, 

Protocolo 77376, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 11895-36.2018.811.0004, 

Protocolo 288068, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243703 Nr: 1865-73.2017.811.0004

 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: Jefferson Leandro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 1865-73.2017.811.0004, 

Protocolo 243703, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243700 Nr: 1862-21.2017.811.0004

 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: Zaida Alves Garcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 1862-21.2017.811.0004, 

Protocolo 243700, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243694 Nr: 1856-14.2017.811.0004

 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: Zaida Alves Garcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 1856-14.2017.811.0004, 

Protocolo 243694, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220768 Nr: 3270-81.2016.811.0004

 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: Marlon César Pereira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lares Materiais Para Construção Ltda, Antônio 

da Silva Barreto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 3270-81.2016.811.0004, 

Protocolo 220768, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178556 Nr: 508-63.2014.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE MEDBARRA, 

Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Victor Borges - OAB:13975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638, Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 508-63.2014.811.0004, 

Protocolo 178556, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178501 Nr: 436-76.2014.811.0004

 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: José Camerino de Azevêdo, Frederico de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico de Oliveira Lima, José Camerino de 

Azevêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897, 

Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A, Victor Alípio 

Azevedo Borges - OAB:13.975 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 

5.880-A, Victor Alípio Azevedo Borges - OAB:13.975 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 436-76.2014.811.0004, 

Protocolo 178501, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184554 Nr: 5933-71.2014.811.0004

 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: Ilmar Oda, Divina Maria da Silva Oda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo 

Santos Ribeiro, Valmir Martins de Faria, Carlos Eduardo Sousa Negreiro, 

Affemat - Associação dos Funcionários da Fazenda de Mato Grosso - 

03.216.650/000, Domingos Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEILA DA SILVA 

SOUSA FRANCO, para devolução dos autos nº 5933-71.2014.811.0004, 

Protocolo 184554, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269775 Nr: 865-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Mendes Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

865-04.2018.811.0004, Protocolo 269775, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169361 Nr: 1417-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lázaro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 110 e DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

(art. 921, III, §1º, CPC/2015).

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218275 Nr: 1794-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Waigle Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 11.Diante do exposto reconheço a ocorrência da prescrição das 

CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO de folhas 26/27vº e 28/31 e, por 

corolário, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, V, do CPC/2015. 12. CONDENO o Exequente ao pagamento de 

custas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios, 

que FIXO em 10% sobre o valor da execução.13.Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias. 14.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212905 Nr: 11180-96.2015.811.0004

 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: Afrânio Vilela Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Josiane Ribeiro Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vilela Torres - 

OAB:GO0039048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 Vistos. DECLARO encerrada a instrução processual. FIXO o prazo de 10 

dias, sucessivos, para apresentação das ALEGAÇÕES FINAIS, com início 

pelo autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191086 Nr: 11092-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias

 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/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes via DJE, 

para manifestação sobre o cálculo de folhas 205, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280444 Nr: 7434-21.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV Gás Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton de Paula Sousa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenise Alvarenga - 

OAB:10544/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação, no valor de R$ 36,00, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152759 Nr: 3731-29.2011.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG Veículos e Transportes Ltda, Gilmar José Schafer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 DECISÃO DE FLS.111/113-V: DISPOSITIVO. 20. Diante do exposto e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos 

do art.487, I, CPC/2015.

 21. Considerando o princípio da causalidade e a sucumbência, CONDENO 

a parte embargante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 86, 

CPC/2015. No entanto, ISENTO-A do pagamento das aludidas verbas, uma 

vez que DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

ressalvada a hipótese do art. 98, §3º, CPC/2015.

22. TRANSLADE-SE cópia dessa decisão para os autos principais - Cód. 

91305, em apenso.

23. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.

24. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271754 Nr: 2128-71.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos para citação da parte embargada, nos 

termos da decisão proferida às folhas 25vº, abaixo transcrita: VISTOS.1. 

Cuida-se de Embargos à Execução ajuizada pelas partes 

supramencionadas.2. O embargante requer o acolhimento dos embargos 

para considerar inadequada a via eleita, sob alegação de que, em síntese, 

é ilegítima a ação de execução em face do segundo contrato objeto da 

Execução em apenso (cód. 264346), que é um contrato de cheque 

especial, não devendo este ser inserido na demanda embargada, bem 

como o Excesso de Execução que se perfez pela aplicação de juros 

superiores aos previstos no contrato.

 3. Além disso, pugna o abatimento do valor de R$ 45.826,46 (quarenta e 

cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), sob 

alegação da iliquidez e incerteza que gera a cumulação dos contratos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO.4. RECEBO os presentes embargos para análise, 

visto que tempestivos. 5. Outrossim, sem efeito suspensivo, uma vez que 

inexiste pedido da parte, bem como evidências que ensejem prejuízo, com 

fulcro no art. 919, § 1o, do CPC/2015.6. Ademais, CITE-SE a parte 

Embargada para, querendo, impugnar os embargos apresentado pelo 

executado Barra Color Cine Foto Som Ltda, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, CPC/2015).7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175558 Nr: 9275-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdOJ, JPS, RVdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97074 Nr: 2057-50.2010.811.0004

 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: Ailton Cesar Rodrigues de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Marques Lourenço, Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Parreira Almeida - 

OAB:MT 20976, Suely Tomaz Pelegrini - OAB:14124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:MT 3127-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276674 Nr: 5193-74.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRB, ARRRdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA GOMES DA ROSA - 

OAB:8487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 31vº, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197457 Nr: 2187-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Milton Antônio Martini Fernandes- 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane P. Carvalho da 

Silva - OAB:17658/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 
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56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para comparecer nesta secretaria, a 

fim de retirar uma via original da certidão de casamento com a devida 

averbação, prazo CINCO dias; decorrido o prazo, será o presente feito 

devolvido ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219786 Nr: 2689-66.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABG, CHBG, JBdF, ABG, ABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para apresentar cálculo atualizado do 

débito, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227171 Nr: 7139-52.2016.811.0004

 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: IST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGS, OBG, AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EPAMINONDAS ALMEIDA 

LEITE JUNIOR - OAB:35922, Maria Hercilina Vieira Lima Sousa - 

OAB:GO 18.123-O

 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, no prazo de CINCO dias, fazer a 

Sra. Iarla Simões Teles, comparecer na Secretaria, a fim de assinar e 

retirar o Termo de Guarda Definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207038 Nr: 7793-73.2015.811.0004

 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: GFMdO, AMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP, GLdJP, EdFMdSP

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

de Mato Grosso - OAB:, Gabriel Esteves - OAB:22330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação destinada ao reconhecimento de paternidade como se 

vê na inicial. O procedimento teve seu curso regular, inclusive com 

decretação de revelia, por ausência de resposta. Na presente data 

compareceu a senhora Genozira Luiza declarando que reconhecia o autor 

como seu neto fruto de um relacionamento entre a senhora Andressa e 

seu filho Felipe. O Ministério Público foi favorável ao reconhecimento feito 

perante o juizo, de modo que reconheço como sendo Felipe Matheus de 

Souza Pacheco pai do jovem Gabriel Felipe Moreira de Oliveira que passa 

a se chamar Gabriel Felipe Moreira de Oliveira Pacheco. Assim nos termos 

do art. 487, III, a, do CPC homologo o reconhecimento feito em juizo. 

Expeça-se o necessário, especialmente ao registro das pessoas naturais 

fazendo constar no mandado o nome da criança acrescido do nome de 

família paterno, bem como a respectiva ascendência. Transitando em 

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

costume. Custas pela assistência judiciária sem honorários. Os presentes 

saem intimados.

 Nada mais havendo, eu, Othon Bueno Furquim, ____________, estagiário, 

nomeado escrivão ad hoc, lavrei e vai por mim assinado.

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

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277014 Nr: 5422-34.2018.811.0004

 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: Rosangela Paulino Feitosa, Angela Maria Paulino 

Feitosa, Diari dos Reis Paulino Feitosa, Agenor Alves Feitosa, Jaslan 

Braga Feitosa, Jasley Braga Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Nunes da Silveira Neto 

- OAB:OAB/GO 29647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dou por citado o réu para, querendo, contestar. No caso de não 

apresentação de contestação no prazo legal, desde já nomeio um 

defensor público como seu bastante curador, observada a ordem de 

substituição interna da instituição Defensoria Pública. Remetam-se os 

autos à Defensoria Pública para apresentação de contestação, no caso 

de ausência de contestação voluntária. Em relação à perícia, fica esta 

deferida, restando nomeada a Dra. Marla Cintia Romio, médica psiquiatra, 

para atuar como perita deste Juízo, respondendo às perguntas acima 

feitas pelo Ministério Público e as contidas na petição inicial. Intime-se a 

perita para iniciar os trabalhos, designando data para a realização da 

perícia e intimando-se as partes, devendo o laudo ser entregue no prazo 

de 60 dias, destacando que serão arbitrados honorários que serão 

custeados pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista o deferimento da 

justiça gratuita. Informada a data da perícia, intimem-se as partes. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para, manifestar-se em 05 

dias. Nada mais havendo determinou o MM. Juiz que encerrasse o 

presente termo.

Nada mais havendo, eu, Othon Bueno Furquim, ____________, estagiário, 

nomeado escrivão ad hoc, lavrei e vai por mim assinado.

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

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227206 Nr: 7159-43.2016.811.0004

 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: Enilde de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silverio Benedito do Nascimento, Ednilson 

Pereira do Nascimento, Edite Pereira de Souza Nascimento, Edvilson 

Pereira do Nascimento, Edjania Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT, Welton Alves de Oliveira - OAB:15.089/MT

 Vistos.

Expirado o prazo das precatórias, se integralmente cumpridas e não 

havendo requerimentos colham-se alegações sucessivas e venham 

conclusos.

Nada mais havendo, eu, Othon Bueno Furquim, ____________, estagiário, 

nomeado escrivão ad hoc, lavrei e vai por mim assinado.

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

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239197 Nr: 15646-02.2016.811.0004

 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: RFZ, RFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 15646-02.2016 (239197)

Requerente: Rafael Farias Zampa.

Representante: Renata Farias Zampa.

Requerido: João Antônio Pozzobon.

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta por Rafael Farias Zampa, 

representado por Renata Farias Zampa, em face de João Antônio 

Pozzobon.

Pugnou, em sede de liminar, do deferimento de alimentos provisionais, e no 

mérito o arbitramento dos alimentos definitivos.

A inicial foi recebida a fl. 62, momento em que foi fixado 01 (um) salário 

mínimo como alimentos provisionais.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição amigável.

A fls. 94 o requerido apresentou contestação. Preliminarmente alegou que 

o registro de nascimento realizado é nulo, ante a inobservância da 

legislação pertinente. No mérito, requereu a improcedência da ação, 

subsidiariamente o arbitramento do valor de R$ 624,00 (seiscentos e vinte 

e quatro reais) como prestação alimentícia.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da preliminar 

aventada e a designação de audiência de instrução de julgamento.

É o relatório.

Alega preliminarmente o requerido que o registro de nascimento realizado 

pela representante do requerente é nulo. Fundamenta seu pedido 

alegando inobservância da legislação pertinente.

Contudo, melhor sorte não lhe assiste, pois, além de não ser matéria 

arguível em sede de preliminar, a comprovação do vínculo biológico por 

exame de DNA, descaracteriza o erro substancial alegado apto a 

modificar o registro de nascimento.

Dessa forma, afasto a preliminar ventilada na contestação.

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 16:00 horas.

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.: 172828 Nr: 5957-36.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvania Aparecida Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João de Deus Oliveira Lopes, 

Francisco Leal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, julgo procedente o pedido de reconhecimento de união estável 

entre Nilvania Aparecida Souza Fernandes e João de Deus Oliveira Lopes 

com início em 1995 e final 19/05/2010, quando do falecimento deste, e por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, uma vez que concedo à autora os benefícios da justiça 

gratuita.Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 26 de setembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286972 Nr: 11204-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARB, ALBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Guimarães Souza - 

OAB:25203/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 11204-22.2018.811.0004 - Cód. 286972

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro parcialmente o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo 

requerido, no importe de 1 (um) salário mínimo, correspondente ao valor de 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Defiro a guarda provisória pleiteada pela requerente, por esta já estar com 

a guarda de fato da menor.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 14h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 4 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82359 Nr: 5608-09.2008.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Audio Leite Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Francisca de Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Pamela 

Gomes Duarte - OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 82359

Vistos.

Como é sabido, o prosseguimento do feito torna-se impossível, uma vez 

que há nos autos sentença transitada em julgado e, considerando o que 

dispõe o Código de Processo Civil, precisamente em seu artigo 494, a 

sentença proferida somente será alterada pelo juiz de primeiro grau para 

corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos 

de declaração.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286529 Nr: 10932-28.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10932-28.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 286529

Vistos.
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Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas ou demonstrativos hábeis de renda, que 

comprovem a carência financeira e a necessidade de deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código 

de Processo Civil -, INTIME-O para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, e ainda, cópia de 

seus documentos pessoais e comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 26 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219378 Nr: 2420-27.2016.811.0004

 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: Francisco de Assis Alves dos Santos, Elsa Marques 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keli Cristina dos Santos, Fabricia Pereira dos 

Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Hamilton da Cunha 

Júnior - OAB:26.166, Lorena Célia Rodrigues Gonçalves - 

OAB:OAB/GO30.627, Thaissa Karolliny Santos Lôbo - OAB:OAB/GO 

33.039

 Processo 2420-27.2016.811.0004 - Código 219378

Vistos.

Remeto a questão discutida nos autos à constelação familiar realizada 

pela NUPEMEC. Aguarde-se o número mínimo de 06 (seis) processos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155430 Nr: 7339-35.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880-MT

 Processo 7339-35.2011.811.0004 – Código 155430

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 144.

Transcorrido o prazo, intime o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos sobre os atos de habilitação descritos no art. 688 

e seguintes do CPC, sob a pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282601 Nr: 8659-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSL

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

OAB:MT 18.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documento de fls. 19/22, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262544 Nr: 14584-87.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCAP, RCdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Processo 14584-87.2017.811.0004 - Código 262544

Vistos.

Tendo em vista que o caso foi submetido à constelação familiar feita pela 

NUPEMEC, aguarde-se o número mínimo de 06 (seis) processos, conforme 

foi informado às fls. 204.

Certifique-se acerca do encaminhamento de relatório mensal pelo CREAS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17.974

 Intimação da parte requerida da audiência de conciliação/mediação 

designada para o dia 22 de novembro de 2018, às 15h00min (MT).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92486 Nr: 6298-04.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar David de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Vale da Serra Ltda, Município 

de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

Tendo em vista que fora juntada decisão de fls. 213 após o encerramento 

do primeiro volume à fls. 212, certifique-se a respeito a gestora e monte 

corretamente os autos.

Tendo em vista tratar-se a petição e documentos mencionados acima de 

peça não juntada aos autos, junte-se a peça e os documentos 

mencionados pelo autor e venham-me conclusos para análise sobre os 

argumentos das partes e eventual desentranhamento das peças.

A respeito do envio de ofício ao INSS, reputo ser providência sem utilidade 

a luz do ônus da prova, uma vez que o próprio autor confirma em seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 58 de 772



depoimento que teve o benefício cessado pela mencionada autarquia. No 

que tange ao envio de ofícios ao Legislativo estadual e municipal, sendo 

os atos públicos, poderão as partes trazer aos autos tais documentos, se 

documentos novos forem.

Defiro o prazo para a juntada de carta de preposição aos demandados.

Após a juntada da peça que o autor anunciou ter protocolado, digam os 

demandados e venham os autos conclusos para deliberação.

Nada mais a constar, eu, Lucas Lacerda Machado, ____________, 

estagiário, nomeado escrivão ad hoc, lavrei e vai por mim assinado bem 

como pelos presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230618 Nr: 9494-35.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fort Agro Ltda, Eliane Pires dos Santos, Gilson 

Ferreira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de FORT AGRO LTDA - ME.

 À fls. 23, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pelo 

executado em razão deste ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280042 Nr: 7226-37.2018.811.0004

 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): Iago Vasconcelos e Luz, Daniela Cintra Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 3. Dispositivo a) Condeno o denunciado Iago Vasconcelos e Luz como 

incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe, a 

pena de 5 (cinco) anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto 

(art. 33, § 2°, alínea ‘b’, CP), com direito de recorrer em liberdade; b) 

Condeno o denunciado Iago Vasconcelos e Luz ao pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multas, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa; 

c) Expeça-se alvará de soltura em favor do denunciado Iago Vasconcelos 

e Luz, com cláusula se por al; d) Condeno a denunciada Daniela Cintra 

Falcão como incurso na sanção do art. 33, caput, §4º, da Lei 11.343/06, 

aplicando-lhe a pena de em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser 

cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c’, CP), 

substituindo a pena em restritiva de liberdade para uma prestação 

pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP), no montante de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e interdição temporária de direito a ser 

definida pelo Juízo da Execução Penal;e) Custas pelos réus; f) Condeno a 

denunciada Daniela Cintra Falcão ao pagamento de 168 dias multa, na 

razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa; g) Destrua-se a droga 

apreendida, bem como os itens ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘10’, ‘11’, ‘12’, ‘13’ e 

‘20’, do termo de fl.31; h) Quanto aos objetos e valores, listados à fl. 31, 

nos itens ‘2’, ‘15’, ‘16’, ‘17’, ‘18’ e ‘19’, determino o perdimento em favor da 

União, conforme artigo 60, §7º da Lei 11343/6;i)Cientifique-se o Senad; j) 

Não havendo resposta pelo Senad, em seis meses, leiloem-se os bens, 

não havendo pretendentes, sejam doados e, não havendo donatários, 

sejam destruídos; k) Devolvam-se os objetos dos itens ‘14’ e ‘21’ do termo 

de fl.31, aos denunciados; l) Na intimação dos réus quanto à sentença, 

seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT; m) Com o trânsito em julgado: 1) 

comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) forme-se o 

Executivo de Pena; n) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 281359 Nr: 7964-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni Alexandrina Dias Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar(em) 

as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 286911 Nr: 11176-54.2018.811.0004

 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): Dionathan dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Autos nº 11176-54/2018- Cód. 286911 DECISÃO Vistos, etc. Analisando 

a denúncia de fls.01-c/01-e, denota-se a existência da exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, 

a classificação do crime, conforme determina o art. 41, do CPP, e o 

arrolamento de 03 (três) testemunhas, bem como verifica-se ausentes os 

requisitos de rejeição da denúncia previstos no art.395, do CPP, quais 

sejam: quando a denúncia for manifestamente inepta, faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal, e por fim, faltar 

justa causa para o exercício da ação penal. Assim, presentes os 

requisitos do art. 41 e ausentes os requisitos do art.395, ambos do CPP, 

recebo a denúncia de fls.01-c/01-e. O Ministério Público requer a juntada 

dos autos de certidões de antecedentes criminais do acusado, bem como 

a juntada do exame toxicológico definitivo referente ao laudo preliminar de 

constatação de droga de fls.17/19-IP. Defiro os requerimentos formulados 

em fl.01-e correspondente a: 1. Juntada dos autos de certidões de 

antecedentes criminais do acusado; 2. Juntada do exame toxicológico 

definitivo, referente ao laudo preliminar de constatação de droga de 

fls.17/19-IP. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, a 

defesa não demonstrou elementos novos capazes de ensejar a 

revogação da prisão, nos termos do art. 316, do CPP, bem como para a 

garantia da ordem pública, por conveniência da ainstrução criminal e para 

assegurar a lei penal, mantenho a prisão preventiva, pelos mesmos 

fundamentos da decisão de conversão do flagrante em preventiva nos 

autos de cód.284926, anexado em fls.41/42. Deste modo, não 

vislumbrando ser o caso de absolvição sumária e nem de rejeição da 

exordial, recebo a denúncia de fls.01-c/01-e, e designo audiência de 
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instrução para o dia 24.10.2018, às 12h30min (horário de MT). Cumpra-se 

item 1, da decisão de fl.48. Cumpra-se com a máxima urgência por se 

tratar de réu preso. Barra do Garças/MT, 03 de outubro de 2018. Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 282910 Nr: 8826-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franquias Izidoro Neto, Dionair dos Santos 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos cód. 282910

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em fls. 01-C/01-F em 

desfavor dos acusados Franquias Izidoro Neto, nascido em 29.08.1970, 

filho de Alzira Maria dos Santos Neves e Sebastião José Neto, incurso, em 

tese, na figura típica do art. 180, caput, do CP, c/c art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/06, c/c art. 69, do CP, Dionair dos Santos Carvalho, nascido em 

24.06.1982, filho de Aldecy dos Santos Carvalho e Antônio Francisco 

Coelho de Carvalho, incurso, em tese, na figura típica do art. 155, §4º, 

inciso I, do CP.

A denúncia foi recebida em 01.08.2018, conforme fls.96/98.

O acusado Franquias Izidoro Neto, foi citado em 15.08.2018, conforme 

certidão de fl.106, bem como por intermédio da Defensoria Pública, 

apresentou resposta à acusação em fl. 109, reservando-se no direito de 

analisar o mérito em momento oportuno.

O acusado Dionair dos Santos Carvalho, por intermédio da Defensoria 

Pública, apresentou defesa inicial em fl.113, reservando-se no direito de 

analisar o mérito em momento oportuno.

2. Análises das respostas

Não alegadas preliminares, nem questões de mérito (art. 397, do CPP), não 

é o caso de absolvição sumária.

3. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24.10.2018, às 

14h00min (horário de MT).

b) Intime-se e cite-se o acusado Dionar dos Santos Carvalho no endereço 

“Fazenda Nova Senhora Aparecida, Município de Torixoréu-MT, telefone: 

(66) 996884119”, conforme declaração de fl.114.

c) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 03.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 279675 Nr: 7030-67.2018.811.0004

 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): Carlos Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Decisão

Autos de cód.279675

Trata de Ação Penal distruída em desfavor do réu Carlos Silva Moreira, 

nascido em 19.06.1973, filho de Fernando Moreira e Helena Carvalho Silva, 

condenado, em fls.157/163, como incurso nas sanções do art. 33, caput, 

da Lei nº 11.343/06, aplicado-lhe a pena de 05 (cinco) anos, de reclusão, 

em regime fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Aguarde-se a devolução do mandado de intimação pessoal do réu da 

sentença condenatória de fls.157/163.

O réu Carlos Silva Moreira, por intermédio de defesa técnica constituída, 

interpôs recurso de apelação em fl.166, acompanhado com as razões 

recursais em fls.167/174.

Do exposto:

a) Recebo recurso de apelação interposto em fls.157/163;

b) Aguarde-se a devolução do mandado de intimação do réu Carlos Silva 

Moreira, devidamente cumprido;

c) Vistas ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões;

d) Com as contrarrazões, remetam-se os presentes ao Egrégio TJMT;

e) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 03.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 282951 Nr: 8855-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MOADIR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O

 Vistos, em correição.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de MANOEL MOADIR MARQUES, 

dando-o como incurso no art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Cite-se o autor do fato e intime-o para comparecer a audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo que designo para o dia 

22/01/2019, às 13:30 horas, (horário oficial de Cuiabá/MT) devendo 

comparecer na presente audiência acompanhada de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhada de defensor, ser-lhe à constituído o ilustre 

Defensor Público que oficia nesta Comarca.

3. Indefiro o requerimento ministerial em relação aos antecedentes 

criminais, vez que não comprovada à impossibilidade do Ministério Público 

providenciar por seus próprios meios as certidões requeridas, nos termos 

do artigo 1.373, inciso II, da CNGC.

4. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto 

de Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268949 Nr: 270-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS para proceder à intimação da advogada da 

vítima, a fim de que apresente nos autos provas da situação de risco 

alegada, de modo que justifique a manutenção das medidas protetivas 

outrora deferidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 204729 Nr: 6429-66.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cezar Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues De Lima - OAB:16653/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000712-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

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

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA COMPARECER na audiência de 

Conciliação na Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 14/11/2018 Hora: 12:40/MT, ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MM VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUCIANE MARIA RANGEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SOUSA BELÉM (REQUERIDO)

VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO para comparecer na Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 14/11/2018 

Hora: 13:00/MT/MT , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para comparecer a audiência de 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 14/11/2018 Hora: 13:40/MT , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ELEUSA MARIA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLEYNE DA SILVA SOUSA (ADVOGADO(A))

PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

STENIO FERREIRA SPANHOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012698-58.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE ASSUNCAO (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

VANILDE FAGUNDES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

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 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, tem-se que a Turma Recursal 

determinou a reforma da decisão extintiva, determinando que o processo 

aguarde por um ano. 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. 921, I c/c 313, a, do 

Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA Defiro o requerimento 

postulado e suspenda-se o feito até o julgamento dos autos N° 2119- 

47.1997.811.0004. Aloque a escrivania o processo na caixa dos 

suspensos sem prazo. Transcorrido tal lapso, intime-se a parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção por falta de condição de procedibilidade. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. 

Barra do Garças-MT, 23 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: 1001713-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do Advogado para comparecer na Audiência de Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

26/11/2018 Hora: 12:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))
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SAMUEL DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, 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, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

NOE MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 21/11/2018 Hora: 14:00 

(Horario de Cuiaba)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOURADO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001715-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINARIA FIGUEIREDO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 21/11/2018 Hora: 14:40 , a ser realizada na sede 

do juízo, no endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000763-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAMILA ALVES REZENDE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA VANDERLEY DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO para comparecer na audiência de 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 21/11/2018 Hora: 15:00/MT , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENESIO PERES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHEMES MARTINS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO para comparecer na Audiência deConciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

21/11/2018 Hora: 15:20/mt , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012048-69.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA CHRISTIANE DE ARAUJO ALVES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada por 

Banco do Brasil S/A, contra execução movida por Maria Christiane de 

Araujo Alves Gomes, ofertando como garantia do juízo o valor de R$ 

21.401,57 (vinte e um mil e quatrocentos e um reais e cinquenta e sete 

centavos). 2. Vieram conclusos. 3. Decido. 4. Observo que os embargos 

foram manejados tempestivamente, bem como tendo em vista que a inicial 

preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, especificamente no 

que concerne 321 do mesmo codex, estando presentes, icto occuli, as 

condições da ação e os pressupostos processuais, recebo a presente 

dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 5. Os argumentos 

elencados pelo embargante/impugnante inculcam a necessidade de se 

atribuir efeito suspensivo a impugnação em foco, notadamente quando a 

parte embargante/impugnante formulou requerimento expresso neste 

sentido, assim sendo, com esteio no artigo 525, §6°, do CPC, DEFIRO a 

suspensão do presente cumprimento de sentença. 6. Intime a parte 

exequente/embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

deseje, apresente contrarrazões a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 7. Após, remeta-se os autos ao contador judicial para que seja 

atualizada e corrigida a dívida, sendo que a despesa concernente ao 

cálculo será abatida do eventual montante da parte exequente, caso esta 

esteja equivocada, ou amortizado pela parte executada. 8. Por fim, 

intime-se as partes para que manifestem acerca do cálculo atualizado, no 

prazo de 10 (dez) dias. 9. Superado tal prazo, certifique e volte-se 

conclusos. 10. Expeça-se o necessário. 11. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA CRISTINA LOUREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO para comparecer na Audiência de 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 26/11/2018 Hora: 12:20/MT , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS (INTERESSADO)

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, para comparecer na Audiência de 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 21/11/2018 Hora: 13:20/MT , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001725-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA SILVEIRA CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 21/11/2018 Hora: 13:40/MT , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, 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, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER CASTRO SILVA 83842675100 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, para comparecer na Audiência de 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 21/11/2018 Hora: 14:20/MT , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000881-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON VIEIRA DO CARMO (EXECUTADO)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da Impugnação 

ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000546-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS FARIA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000585-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES (ADVOGADO(A))

FABIANA RODRIGUES CAMARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR BARROS FRANCA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça, informando o atual endereço da parte reclamada para fins de 

citação e intimação, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

J. BALBINO DA SILVA REIS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 21/11/2018 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO MARTINS MORBECK (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO , para comparecer na Audiência de 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 21/11/2018 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMAR RODRIGUES CAVALCANTE (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 157,60, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, 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, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SAMUEL DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,30, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, 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, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA (ADVOGADO(A))

F. EPIFANIO DO PRADO - ME (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8011951-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

BARBARA JANE FONSECA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.SHALON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 

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, ou mesmo repropor a demanda. 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 e 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, 26 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

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001724-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. D. A. L. (ADVOGADO(A))

A. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. L. D. L. (RÉU)

J. L. D. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:
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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: 

1001724-65.2016.8.11.0006 AUTOR: ANTONIO DOS SANTOS SILVA RÉU: 

JOSUE LEITE DOS SANTOS SILVA, DULCE REGINA LEITE DE LARA Vistos 

etc. Embora a requerida tenha reconhecido a procedência do pedido, 

determino a realização de estudo psicossocial a fim de se excluir a 

paternidade socioafetiva. Com a juntada do relatório, intimem-se as partes, 

por meio de seus advogados, e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA COSTA SALES (REQUERIDO)

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: 

1001627-65.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE AUGUSTO SALES 

REQUERIDO: JOSE DA COSTA SALES Vistos etc. Diante do pedido 

formulado pelo inventariante no ID retro, intimem-se os demais herdeiros 

para manifestar concordância ou não, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sendo todos representados pelo mesmo procurador, junte-se a anuência. 

Após, venham os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Cáceres, 

4 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000462-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GONCALVES (ADVOGADO(A))

ALEX SANDER FONSECA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIA ALINE DE AQUINO COELHO (INVENTARIADO)

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: 

1000462-12.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALEX SANDER FONSECA 

RODRIGUES INVENTARIADO: JUNIA ALINE DE AQUINO COELHO Vistos 

etc. Intime-se o inventariante, pessoalmente, para acostar aos autos as 

primeiras declarações, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, 

inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 

20 (vinte) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 4 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005713-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MAURICIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

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: 

1005713-11.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSIANE RODRIGUES DA 

SILVA Vistos etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que 

não consta dos autos os documentos pessoais da requerente. Dessa 

maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a exordial para acostar aos autos os documentos 

supramencionados, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento 

da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 4 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005710-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

MARLI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005710-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARLI ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BENJAMIM ALVES DA SILVA Vistos etc. Nomeio como 

inventariante a requerente, que prestará compromisso em cinco (05) dias, 

e declarações, com valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias 

subsequentes (CPC, art. 620). Caso necessário, intime-se, após, a 

Fazenda Pública da localização do imóvel (CPC, art. 626), para que se 

manifeste sobre os valores da avaliação dada pela Inventariante, 

podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias 

(art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser 

manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). Cite-se, ainda, eventuais terceiros 

interessados via edital. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações 

para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas 

declarações, já com comprovação do recolhimento dos Impostos 

Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do inventariado 

e esboço de partilha final. Havendo interesse de incapazes no feito, dê-se 

vista ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 4 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005312-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

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: 

1005312-12.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUDITH DA SILVA LEITE Vistos 

etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Judith da Silva Leite, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, no intento de obter 

autorização judicial para venda de 30% dos semoventes deixados pelo 

falecimento de Nelson Monteiro Leite. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que os bens indicados pelos requerentes constituem a 

totalidade dos bens deixados pelo “de cujus”. Ademais, a expedição de 

alvará judicial é medida excepcional desde que preenchidos determinados 

requisitos, por exemplo, a ausência de outros bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados: 

"ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. Havendo bens em nome 

dos de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do 

inventário. Ante a notícia do falecimento e da ciência da existência de bem 

a inventariar, bem como a participação de todos os herdeiros no feito, de 

ser desconstituída a sentença, para dar prosseguimento ao feito como 

inventário. Apelação parcialmente provida, de plano. (Apelação Cível Nº 

70067440727, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 18/01/2016)". "APELAÇÃO CÍVEL - 

ALVARÁ JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. 

IMPOSSIBILIDADE. O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da 

realização do inventário, tratando-se de procedimento substitutivo daquele 

previsto na Lei 6858/80, regulamentado pelo Decreto 85845/81. A 

expedição de alvará judicial somente é possível caso preenchidos certos 

requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha deixado bens a 

inventariar que não os resíduos pecuniários e que não haja controvérsia 

em relação à legitimidade dos herdeiros. Verificada a existência de bens a 
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inventariar, impossível a concessão do alvará". Dessa maneira, visando 

economia processual, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a exordial para, querendo, proceder a conversão 

da presente em inventário ou acoste aos autos declaração e inexistência 

de quaisquer outros bens e comprovante de protocolo de inventário 

extrajudicial, sob pena de indeferimento e extinção sem resolução de 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 4 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 206247 Nr: 7436-53.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSN, GFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE, em sede de liminar, os pedidos formulados pela 

parte requerente, portanto, determino: 1- o ARROLAMENTO DOS BENS DO 

CASAL, descritos na inicial. Nomeio depositário dos bens, sob as penas 

da lei, o requerido, ciente do fiel cumprimento do encargo.Expeça-se 

mandado judicial de arrolamento dos bens descrito na petição inicial. O 

oficial de justiça e o depositário lavrarão auto circunstanciado de 

arrolamento, e o último assinará o compromisso de depositário fiel e 

judicial.2- a expedição de ofício conforme requerido no item 7, “b”, "c" e 

“d”;3- a indisponibilidade de todos os bens do casal;Cite-se o requerido, 

nos termos dos artigos 306 e 307 do CPC, para querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem 

presumidos verdadeiros os fatos alegados pela requerente.Defiro os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.As providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003903-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES D AQUINO CORSINI (REQUERENTE)

MARILZA DE CASTRO BRANCO (ADVOGADO(A))

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: 

1003903-98.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES D 

AQUINO CORSINI Vistos etc. Tendo em vista a manifestação retro (ID 

14836557), por meio da qual a autora informa que nestes autos pretende o 

levantamento de eventual saldo de FGTS, admito o pedido como emenda à 

inicial. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Maria 

de Lurdes D’Aquino Corsini no intento de obter autorização judicial para 

auferir levantamento de valores referentes ao FGTS não sacado em vida 

pelo de cujus David Corsini. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o quantum 

atualizado referente ao FGTS a disposição dos herdeiros do falecido 

David Corsini. Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se da 

certidão de óbito que o “de cujus” deixara além da requerente outros 04 

(quatro) herdeiros. Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a regularização processual 

dos demais herdeiros ou instrumento público ou termo judicial de renúncia 

destes ou endereço e qualificação completa. Decorrido o prazo 

mencionado e com o retorno do expediente, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cáceres, 4 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002930-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 4 de outubro de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002590-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 4 de outubro de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002930-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS 

À AÇÃO MONITÓRIA IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

manifestação defensiva apresentada pelo demandado é tempestiva (ID 

15749932). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a impugnação/réplica 

no prazo legal. Cáceres/MT, 4 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196055 Nr: 1087-34.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Autos n. 1087-34.2016.811.0006 (Código: 196055)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JOÃO FRANCISCO 

RIBEIRO em desfavor de SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DPVAT, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 66 de 772



Após a intimação para cumprimento da sentença, a parte executada 

informou o pagamento da dívida à fl. 248/250.

Em seguida, a parte exequente manifestou concordância com os valores 

depositados e pugnou pela liberação em conta indicada, consoante 

petição de fl. 252.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Uma vez que já expedido o alvará para levantamento dos valores (fl. 253), 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170670 Nr: 6786-74.2014.811.0006

 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: SARA LAURENTINO SILVA MORENO, WAGNER 

MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES, VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/O, PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:OAB/SP 208.972

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 26179 Nr: 1975-57.2003.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VITTORAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito 

acerca da certidão de fl. 200-v no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189181 Nr: 7718-28.2015.811.0006

 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: ADEMIR DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ROSÁRIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Sai a parte autora devidamente intimada para manifestação quanto aos 

documentos apresentados às fls. 115/117, consignando-se prazo de 30 

(trinta) dias.

 2. Havendo requerimentos, intime-se a parte contrária para manifestação.

3. Após, CONCLUSOS.

4. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75948 Nr: 2604-55.2008.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Murtinho Cardoso, Sebastião 

Zacarias Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte sentença:

1. As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE por sentença a 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, alínea a do CPC, para 

que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos, para o fim de 

consolidar a documentação apresentada pelas partes, com os acréscimos 

ressaltados acima, como os autos originais.

 2. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI 

competente para a adoção das providências necessárias de registro do 

imóvel em nome do autor, consignando que a parte é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

3. CUMPRA-SE.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158446 Nr: 6184-20.2013.811.0006

 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

 PARTE AUTORA: PEDRO OVIDIO TINGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO BANRISUL S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, 

BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131896-OAB-SP, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400 MG, CAROLINA RIBEIRO LOPES KUCERA - 

OAB:75.065 RS, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, 

FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 
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OAB:32.909/SP, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:OAB/MG 

103.997, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, RODRIGO VENEROSO 

DAUR - OAB:OAB/MG102.818, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:OAB/MT 15483-A

 Código: 158446

DECISÃO

1 – Considerando a petição de flS.844/846, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

PEDRO OVÍDIO TINGO e como executados BANCO BMG S/A e BANCO 

BONSUCESSO S/A.

 2 – Logo, INTIMEM-SE as partes executadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103465 Nr: 8564-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAVEGAÇÃO PANTANAL VIP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Código: 103465

DESPACHO

1 – Diante da informação da interposição de agravo de instrumento às fls. 

107/118, DILIGENCIE o Senhor Gestor no sentido de solicitar informações 

acerca do atual estado do recurso manejado, nos termos da decisão retro.

2 – Sendo verificado por este juízo a ocorrência de erro material no item 2 

do despacho anterior, RETIFICA-SE de ofício, devendo constar o seguinte:

 Oportunamente, considerando que não houve a satisfação integral do 

débito, este Juízo DEFERE parcialmente o pleito de fl. 96, a fim de promover 

a busca de veículos registrados em nome do executado por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168200 Nr: 4829-38.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAVEGAÇÃO PANTANAL VIP LTDA, THIAGO 

SERRATO FRANCISCO DE MATOS, DIEGO SERRATO FRANCISCO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES - 

OAB:11.468/MT

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

02 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149590 Nr: 8260-51.2012.811.0006

 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: JAIME ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDNEY ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 (...)III – DispositivoDiante de todo o exposto, este juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim 

de:A)DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado pelas partes, 

com o consequente DESPEJO do requerido.B)CONDENAR a parte 

demandada ao pagamento da multa estipulada no termo de rescisão 

contratual no valor de R$ 20.376,90 (vinte mil trezentos e setenta e seis 

reais e noventa centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e 

correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença.C)CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, fixadas no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 

2º do artigo 85, do CPC.DETERMINA-SE a expedição de mandado de 

despejo para a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide no prazo 

de 15(quinze) dias, nos termos do artigo 63, §1º, alínea “a” da Lei 

8.245/1991.Por fim, DECLARA-SE extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 02 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176295 Nr: 10870-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA NOVACK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:OAB/RJ 2.056-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:OAB/MT 12.129-A

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora na inicial.CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita.No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 176555 Nr: 186-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SARITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 (...)Diante do exposto, na forma do artigo 295, incisos II e III, do CPC, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 267, 

inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais. P.I.C.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e registros de estilo.Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2014.FLÁVIO MALDONADO DE BARROSJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63494 Nr: 1030-31.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA, 

THEREZINHA AUGUSTA DA SILVA BARBOZA, NILTON SILVA BARBOSA, 

HELOÍSA BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS - OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Código: 63494

DESPACHO

1 – Uma vez prolatada sentença nos autos dos embargos de terceiro em 

apenso, não mais subsiste a suspensão da vertente demandada.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, sob pena de 

arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197667 Nr: 2068-63.2016.811.0006

 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: ANTÔNIO FRANCISCO COUTINHO VIEIRA, FRANCISCA 

ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, MIZAEL JOSE RODRIGUES, PAULO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos:A)A posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel usucapindo; 

B)O decurso de tempo;C)A utilização do imóvel como moradia habitual ou 

realização de obras ou serviços de caráter produtivo.ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato descrita 

nos pontos controvertidos apontados acima, ou seja, a ocorrência de 

usucapião.Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de novembro de 2018 às 17h30min (MT).1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

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

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 1º de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174040 Nr: 9224-73.2014.811.0006

 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): EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Código: 174040

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença e documentos de fls. 93/95, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito, sob pena de arquivamento.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 1º de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 239341 Nr: 7560-65.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Código: 239341

DECISÃO

A parte requerente requer à fl. 14 que o juízo realize diligências no sentido 

de localizar as partes requeridas.

1 - Contudo, tais providências cabem à parte interessada, devendo haver 

intervenção do juízo somente após demonstradas as diligências 

infrutíferas pela parte. Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de fl. 14.

2 – INTIME-SE a parte requerente para se manifestar pugnando o que 

entender de direito no prazo de 10(dez) dias sob pena de arquivamento.

3 –INTIME-SE.CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 1º de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70091 Nr: 7532-83.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 
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REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Código: 70091

DESPACHO

1 – Permaneçam os autos suspensos até o deslinde do incidente de 

consideração da personalidade jurídica em apenso (código 70091).

 2 –CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 1º de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS RAMOS (AUTOR(A))

DAURI FELIX DUTRA (AUTOR(A))

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI (RÉU)

SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI (RÉU)

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI (RÉU)

SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004650-82.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DAURI FELIX DUTRA, ANA DOMINGAS RAMOS RÉU: SAMMUEL 

APARECIDO GIRALDELLI, SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI, 

SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI, SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI I 

– Relatório Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda 

de imóvel rural, cumulado com imissão de posse e perdas e danos, 

ajuizada por DAURI FÉLIX DUTRA e ANA DOMINGAS RAMOS em face de 

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI, SIMONE DE FÁTIMA ANICETO 

GIRALDELLI, SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI e SANDRA MARIA ANICETO 

GIRALDELLI, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora, em 

síntese, que, em 30/06/2006, celebraram com os réus contrato de compra 

e venda de imóveis rurais, ficando acordado que o pagamento seria 

realizado no valor de R$ 760.518,89, por meio da entrega de veículos, 

semoventes, além da sub-rogação de dívidas junto a instituições 

financeiras. Afirmam que os réus deixaram de efetuar a totalidade do 

pagamento, sob o argumento de que o pacto estaria sendo descumprido, 

diante da ausência da transferência registral dos imóveis, restando 

pendente o pagamento da quantia de R$ 342.000,00. Os autores alegam 

que o contrato em questão fora levado à execução pelos réus, diante do 

alegado descumprimento no que toca à transferência do imóvel, contudo, 

estariam inadimplentes quanto ao pagamento total do valor acordado. Em 

razão disso, pretendem a rescisão do contrato, devendo as partes 

retornarem ao “status quo ante”, com a condenação da parte ré ao 

pagamento de perdas e danos. Ainda, pretende a autorização para 

devolução do valor pago pelos réus, a compensação com o equivalente ao 

aluguel de pasto mensal para 474 cabeças de gado e a expedição de 

mandado de imissão na posse. Com a inicial, juntou documentos. O 

despacho de id. 9232207 determinou a emenda da inicial a fim de que a 

parte autora indicasse o endereço eletrônico dos réus, o valor pretendido 

a título de perdas e danos, promovesse a correção do valor da causa, 

comprovasse a alegada insuficiência de recursos financeiros para 

suportar as despesas processuais, colacionar aos autos cópia da 

sentença e dos autos integrais que envolvem as áreas em litígio. A 

emenda é vista na petição de id. 9667907, com a juntada de documentos. 

Na ocasião, a parte autora apresentou alteração do pedido e da causa de 

pedir a fim de que o valor do sinal/arras fossem retidos, em razão do 

descumprimento contratual supostamente praticado pela parte 

demandada. A decisão de id. 9956032 indeferiu a gratuidade da justiça 

requerida e, por outro lado, autorizou o parcelamento das despesas 

processuais. A parte autora comprovou o pagamento da entrada referente 

às custas (id. 10346484). A inicial foi recebida na decisão de id. 

10637509. Os comprovantes das demais parcelas das custas 

processuais foram juntados nos ids. 11322149, 11322381, 11322549, 

11722459, 11722658, 11722671, 12179848, 12179891, 12179899, 

12664036, 12664059, 12664077, 13146350, 13146388, 13146396, 

13567487, 13567584 e 13567607. Realizada audiência, não houve 

conciliação entre as partes (id. 11716487). A certidão de id. 12545513 

revelou que transcorreu “in albis” o prazo para que os demandados 

apresentassem resposta. A parte autor requereu a decretação de revelia 

dos réus e o julgamento antecipado da lide (id. 12562179 e id. 13158469). 

Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. De início, como 

se colhe dos autos, a parte requerida foi citada e deixou de apresentar 

resposta no prazo legal, razão por que este Juízo DECRETA a revelia, nos 

termos do art. 344 c/c art. 307 do CPC. Dessa forma, a cognição do Juízo 

resume-se à questão unicamente de direito, até porque a questão travada 

no presente feito independe de dilação probatória. Nesse ponto, uma vez 

que houve o comparecimento espontâneo dos réus na audiência de 

conciliação (id. 11716487), resta suprida eventual ausência de citação 

pessoal, a exemplo do que já se decidiu: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO EXPONTÂNEO DO 

RÉU. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUPRIMENTO. CONTESTAÇÃO. 

PRAZO. TERMO A QUO. 1. O comparecimento pessoal do réu à audiência 

de conciliação designada pelo juízo a quo é suficiente para suprir a 

ausência ou a nulidade anterior do ato citatório, fluindo, a partir desta data, 

o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, 

conforme previsto no § 1º do artigo 239 do Novo Código Civil. 2. Recursos 

c o n h e c i d o s  e  d e s p r o v i d o s .  ( T J D F  2 0 1 2 0 1 1 1 5 5 6 2 3 9  

0042796-17.2012.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 17/05/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 23/05/2017 . Pág.: 777/786) (negritei)” Sem delongas, a 

questão reside na ausência de pagamento das parcelas representadas 

nas letras D, E e H do contrato pactuado entre as partes, sendo que a 

parte demandada teria suspendido o pagamento, condicionando-o ao 

adimplemento da entrega da escritura do imóvel, o que daria azo à 

rescisão contratual. Pois bem. O instrumento particular de contrato de 

compra e venda de imóvel rural e benfeitorias constante do id. 9222091 

prevê expressamente que o pagamento do imóvel se daria pelo preço de 

R$ 760.518,89, mediante várias condições de pagamento. A cópia da 

notificação extrajudicial de id. 9222124 emitida pelos réus fora 

encaminhada aos autores a fim de que fosse promovida a transferência 

da propriedade do imóvel pelos vendedores. Acerca da entrega da 

escritura do imóvel, o instrumento particular revela que: “CLÁUSULA 

QUARTA: Obrigam-se os VENDEDORES, a outorgar e assinar em favor 

dos COMPRADORES ou a quem os mesmos determinarem, a competente 

escritura definitiva de compra e venda, do imóvel objeto do presente 

contrato, à medida que o Banco da Amazônia autorizar a lavratura da 

mesma, a qual, excetuando-se o ônus de hipoteca em favor do Banco da 

Amazônia A/A, descrito no Parágrafo Primeiro da cláusula primeira do 

presente instrumento, deverá ser lavrada livre e desembaraçada de 

quaisquer outros ônus ou gravames de qualquer natureza”. (id. 9222091) 

Não fora pactuada data para o cumprimento da obrigação pela 

vendedora/demandante, apenas que a entrega da escritura deveria se dar 

à medida que fosse autorizada a lavratura pelo Banco da Amazônia. 

Ocorre que não demonstrou a parte autora que realizou qualquer diligência 

no sentido de que fosse autorizada a lavratura da escritura pública em 

questão, ou mesmo que fora tentado realizar o cumprimento da obrigação 

e que teria encontrado eventual óbice. Depois, a alínea F da Cláusula 

Segunda, que prevê as formas de pagamento, regula que parte do 

pagamento se dará com a sub-rogação da dívida existente entre a parte 

autora e o Banco da Amazônia. Ou seja, se a parte autora tivesse 

fundamentado a inadimplência da parte ré na ausência do cumprimento do 

item F, poder-se-ia cogitar que o Banco da Amazônia teria deixado de 

autorizar a lavratura da transferência, justamente em razão da 

inadimplência dos devedores. Ocorre que a irresignação de inadimplência 

reside na ausência de pagamento dos valores representados nas alíneas 

D, E e H, de modo que, a ferro e fogo, não se depara com qualquer óbice 

para que a parte autora tenha promovido a transferência da propriedade 

dos imóveis, independentemente da situação de inadimplência da parte 

demandada. Afinal, como se vê do instrumento particular de contrato de 

compra e venda de imóvel rural (id. 9222091), as obrigações não eram 
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condicionadas ao cumprimento da obrigação pela outra parte. Ademais, 

conforme dicção do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, 

nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir 

o implemento da do outro”. Em outras palavras, a reciprocidade de 

obrigações é da essência das transações bilaterais, de modo que, 

havendo condições de adimplir a sua obrigação do contrato, e não o 

fazendo, falece interesse da parte autora em postular pelo cumprimento 

da do outro contratante. Dessa feita, poderia a parte autora ter se 

disposto a cumprir com a sua parte na avença, porém, sequer apresentou 

uma razão concreta para ter deixado de promover a transferência, que 

não a ausência de pagamento, que, como já visto, não era causa para que 

fosse retida a obrigação de transferir a propriedade do imóvel. Daí exala 

que, possuindo plenas condições para tanto, a parte autora somente 

poderia exigir da parte demandada a satisfação da obrigação a ela 

imputada ou mesmo falar em inadimplemento após cumprir com a sua parte 

da avença, como se vê nas lições de Maria Helena Diniz: “Contrato 

Bilateral. No contrato bilateral casa um dos contratantes é simultânea e 

reciprocamente credor e devedor do outro, pois produz direitos e 

obrigações para ambos. “Exceptio non adimpleti contractus”. A exceptio 

non adimpleti contractus é a cláusula resolutiva tácita que se prende ao 

contrato bilateral. Isto é assim porque o contrato bilateral requer que as 

duas prestações sejam cumpridas simultaneamente, de forma que nenhum 

dos contratantes poderá, antes de cumprir sua obrigação, exigir o 

implemento da do outro (RT, 184:664, 188:188, 191:213, 178:735, 640:103, 

670:71, 669:136, 674:163; RSTJ, 96:328, 110:298, JB, 25:119, 167:153; 

EJSTJ, 17:61, 7:90). (Diniz, Maria Helena. Código Civil Anotado, Saraiva, 

art. 476, págs. 334/335)” A propósito: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROCEDÊNCIA EM PARTE - 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL RURAL - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ARTIGO 

476 DO CÓDIGO CIVIL - PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) 

DA DÍVIDA - ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DA ÁREA - OBRIGAÇÃO 

DESCUMPRIDA PROPORCIONALMENTE POR CADA PARTE (EXEQUENTE E 

EXECUTADO) - CONDENAÇÃO OBRIGANDO CADA PARTE CUIMPRIR O 

PACTUADO NO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A 

PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - RECURSO DO 

EXECUTADO DESPROVIDO - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO EM 

PARTE. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 

Inteligência do art.476 do Código Civil. No caso, se a obrigação bilateral 

pactuada para escrituração definitiva da área não foi devidamente 

cumprida em igual proporcionalidade por ambos os contratantes, correta a 

condenação do executado ao pagamento do débito remanescente (50%), 

condicionando o levantamento da importância depositada até a juntada, 

pelo exequente, dos documentos necessários para a escrituração 

definitiva, na forma expressamente pactuada, sob pena de ofensa 

princípio da pacta sunt servanda. A correção monetária deve ter sua 

incidência a partir do vencimento de cada parcela, sob pena de 

enriquecimento sem causa da parte contrária.” (TJMT - Ap 37389/2015, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 01/09/2016) (negritei) 

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO 

BILATERAL. ARTIGO 476 CÓDIGO CIVIL. 1. NOS TERMOS DO ARTIGO 476 

DO CÓDIGO CIVIL, NENHUM CONTRATANTE PODE EXIGIR O IMPLEMENTO 

DA OBRIGAÇÃO DO OUTRO ANTES DE CUMPRIR COM A SUA PRÓPRIA. 

2. SE FICOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A EMBARGADA NÃO 

ADIMPLIU SUA PARTE NO ACORDO, PORQUE NÃO VENDEU O IMÓVEL NO 

PRAZO ESTABELECIDO, TAMPOUCO REPASSOU A QUANTIA OBTIDA 

COM A VENDA, NÃO PODE EXIGIR DO EMBARGANTE QUE CUMPRA A 

DELE. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APL: 966125020088070001 

DF 0096612-50.2008.807.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de 

Julgamento: 15/02/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2012, 

DJ-e Pág. 159) (negritei) Assim, uma vez que não fora cumprida a sua 

obrigação na relação contratual, não há como a parte autora/vendedora 

exigir da parte demandada/compradora a realização do pagamento das 

parcelas inadimplidas, tampouco se falar em inadimplemento contratual, 

como causa para a rescisão. O cenário logicamente seria outro se, 

quando do ajuizamento da vertente demanda, ainda estivesse pendente 

eventual autorização do Banco da Amazônia. Ocorre que, 

independentemente da situação de inadimplência, a parte autora deixou de 

comprovar a impossibilidade de promover a transferência. Se cumprida a 

sua obrigação e a parte demandada ainda estivesse inadimplente, o 

pedido de rescisão contratual e retenção do sinal/arras seria 

absolutamente legítimo, contudo, não é o que se vê. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora e JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, na forma 

do art. 85, § 2º, do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Por determinação do MM. Juiz de direito, 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de instrução para o dia 24 de outubro de 2018, às 

17:00 horas, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

Sala de Audiência deste juízo. Cáceres, 4 de outubro de 2018. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Por determinação do MM. Juiz de direito, 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de instrução para o dia 24 de outubro de 2018, às 

17:00 horas, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

Sala de Audiência deste juízo. Cáceres, 4 de outubro de 2018. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005205-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON MORAIS MORENO (REQUERIDO)

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

GLEICI DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DA MANDADO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001985-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)
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ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO APARECIDO DE MATOS CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 5 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

115231091), inteiro teor da Certidão do Senhor Meirinho, requeira o que 

entender de direito. Cáceres, 4 de outubro de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005692-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

JOANA AUGUSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (RÉU)

LUZIA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA (RÉU)

R. C. D. O. D. S. (RÉU)

SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA (RÉU)

MARIA JOSE DE LAIA (RÉU)

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA (RÉU)

NELI GUIMARAES DE OLIVEIRA (RÉU)

TEREZA DE FATIMA KLIPPEL DE OLIVEIRA (RÉU)

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (RÉU)

DULCINEIA DE FATIMA OLIVEIRA DE JESUS (RÉU)

JOAO OLAVIO KLIPPEL DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005692-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOANA AUGUSTA DOS SANTOS, EDNALDO VIEIRA DE MELO RÉU: 

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA, JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA, 

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA, MARIA JOSE DE LAIA, JOAQUIM INACIO 

DE OLIVEIRA, LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, ROSA CASSIMIRA DE OLIVEIRA 

DA SILVA, SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA, NELI GUIMARAES DE 

OLIVEIRA, TEREZA DE FATIMA KLIPPEL DE OLIVEIRA, DULCINEIA DE 

FATIMA OLIVEIRA DE JESUS, JOAO OLAVIO KLIPPEL DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião proposto por Ednaldo Vieira 

de Melo e Joana Augusta dos Santos de Melo em face de Geralda Jesus 

de Oliveira e outros. Nos termos dos artigos 319, 320 e 321 do CPC, 

intimem-se os autores para que emendem a inicial, fazendo constar nas 

suas qualificações profissões, bem como para anexar aos autos 

“memorial descritivo” e “mapa topográfico” atualizados do imóvel objeto da 

ação, no prazo de 15 dias. Dentre os pedidos trazidos à baila, os autores 

requerem a gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos 

financeiros para pagamento das custas processuais. Contudo, não 

trouxeram documentos que comprovem sua renda e/ou hipossuficiência 

financeira da autora, sequer indicaram a profissão que exercem, de modo 

que não há elementos para deferimento da gratuidade da justiça. Anoto 

que o entendimento adotado por este Juízo é de que a parte deve trazer 

documentos que comprovem sua renda e/ou incapacidade financeira para 

recolhimento das custas, justificando a concessão da gratuidade da 

justiça. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 

2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha sobre a 

concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossuficiência não pode ser afastada, sendo 

a declaração de pobreza mera presunção relativa que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, faculto aos autores provar a impossibilidade de arcar com as custas 

e despesas do processo, devendo, para tanto, acostar documentos que 

comprovem a suposta hipossuficiência e/ou sua renda no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo prazo, 

poderá efetuar o recolhimento das custas judiciais e despesas 

processuais. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 04 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005658-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005658-60.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: FABIO GOMES DE 

ARRUDA Vistos etc. 1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para 

pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 

dias, a contar da citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade 

caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados 

em até 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à 

execução (art. 827, §2º). 3. Do mandado deverá constar ordem de 

penhora e avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo 

que verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, 

lavrando-se auto, com intimação do Executado. 4. O exequente indicará 

bens do Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem 

indicados pelo Executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que 

a contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao 

requerer a substituição do bem penhorados, o executado deverá indicar 

onde são encontrados, acompanhado ainda de prova de propriedade e 

respectiva certidão negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como 

abster-se de qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 04 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005654-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EMBARGANTE)

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005654-23.2018.8.11.0006. 
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EMBARGANTE: FABIO GOMES DE ARRUDA EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Nos termos do art. 920, I do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte embargada para a resposta no prazo de 15 dias. 

Habilite-se o Advogado do credor neste feito. Após intime-se na forma 

acima. Em seguida, retorne concluso para a análise do pedido de efeito 

suspensivo e demais questões de urgência. Cáceres/MT, 04 de Outubro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROGER RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005659-45.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGER RODRIGUES CORREA RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos, etc... Cuida-se de “ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de 

tutela de urgência” ajuizada por Roger Rodrigues Correa em face Banco 

Cruzeiro do Sul S/A, devidamente qualificadas. Alega, em síntese, ter 

sofrido descontos mensais em sua folha de pagamento no valor de 

R$362,67 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) 

entres os meses de abril de 2017 a julho de 2018, promovidos pela 

requerida, originários de um empréstimo consignado que aduz não ter 

contraído. Requereu a concessão de tutela de urgência, determinando a 

suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pelo 

Réu. Pois bem, conforme se extrai da própria narrativa da inicial, o pedido 

de urgência é contraditório aos fatos narrados, tendo em vista que embora 

alegue que os descontos foram efetuados até o mês de julho deste ano, 

requereu a suspensão da continuidade dos descontos. Sendo assim, 

intime-se o Autor para que esclareça quanto ao pedido de tutela de 

urgência formulado – suspensão dos descontos em folha de pagamento -, 

ante a afirmação de que os descontos teriam sido realizados tão somente 

até o mês de julho deste ano, tornando desnecessária a medida de 

urgência. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Após, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004976-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

PEDRO CEZAR LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004976-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PEDRO CEZAR LEMES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. A natureza da audiência 

agendada é concentrada, fruto de convênio firmado entre a Requerida e o 

CEJUSC de Cáceres. Assim, mantenho a realização da audiência. 

Aguarde-se. Intime-se. Caceres, 4 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005666-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ FERREIRA FRANCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1005666-37.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $191,147.50 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

AVENIDA MUNICIPAL, 1174, AGENCIA 2480-5, CENTRO, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO LUIZ 

FERREIRA FRANCO Endereço: VIRGINIA AZAMBUJA, 862, APT 202, 

CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: 

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento da 

carta precatória.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, 04 de outubro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005654-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EMBARGANTE)

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005654-23.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: FABIO GOMES DE ARRUDA EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Nos termos do art. 920, I do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte embargada para a resposta no prazo de 15 dias. 

Habilite-se o Advogado do credor neste feito. Após intime-se na forma 

acima. Em seguida, retorne concluso para a análise do pedido de efeito 

suspensivo e demais questões de urgência. Cáceres/MT, 04 de Outubro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006915-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Certifico para os devidos e legais 

efeitos que a parte Requerida compareceu nesta secretária a fim de 

solicitar o valor do débito para pagamento, razão pela qual, intimo a parte 

Autora para manifestação, acostando aos autos a atualização do valor, 

conforme despacho de (ID 13427522), anoto o prazo de 15 (quinze) dias. 

Cáceres-MT, 4 de outubro de 2018. GLEICE MARIA CASTRILLON Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003609-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO TRINDADE (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS RODRIGUES COREEA (RÉU)

 

DECORRENDO PRAZO PARA O AUTOR.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003110-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (RÉU)

LANDIM & CIA LTDA - EPP (RÉU)

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 73 de 772



AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1004579-46.2018.8.11.0006 Valor da causa: $55,623.86 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE OSVALDO DOS SANTOS Endereço: Rua das 

Gaivotas, 812, DNER, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 

Bloco B - Andar 9, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala 02 Data: 28/11/2018 Hora: 15:00 Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 28 de NOVEMBRO de 2018 às 15h00min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 2. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Cáceres, 4 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES (ADVOGADO(A))

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

THALITA VIRGINIA ELIAS (ADVOGADO(A))

CHRIS DE ALCANTARA TARANTO (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para 

ciência acerca da decisão retro exarada (ID 15553700), bem como, com o 

fito de que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, acerca do resultado 

positivo da penhora em dinheiro efetivada via BACENJUD (ID: 15600368 e 

ID: 15662259). Cáceres-MT, 4 de outubro de 2018. Gleice Castrillon 

Técnica Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002501-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002501-79.2018.8.11.0006 Valor da causa: $4,500.00 ESPÉCIE: [MÚTUO, 

JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, LIMITAÇÃO DE JUROS]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: RENATO CESAR 

PINTO DE ARRUDA ARANTES Endereço: rua voluntarios da patria, 789, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA Endereço: ALAMEDA JÚLIO MULLER, 

(RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-200 FINALIDADE: 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 para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. Cáceres/MT, 04 de outubro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 
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VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1001953-54.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $12,150.00 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS 

UNILATERAIS, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO 

Endereço: Rua Campo Grande, s/n, Bairro do Junco, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de que compareça 

com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada o dia 07 DE 

DEZEMBRO DE 2018 DAS 08H00MIN AS 12H:00M, que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

GESSE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1001892-96.2018.8.11.0006 Valor da causa: $7,087.50 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

GESSE ALVES PEREIRA Endereço: Rua Cristo Reis, s/n, Poupex, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada o 

dia 07 DE DEZEMBRO DE 2018 DAS 08H00MIN AS 12H:00M, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 4 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

GESSE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001892-96.2018.8.11.0006 Valor da causa: $7,087.50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: GESSE 

ALVES PEREIRA Endereço: Rua Cristo Reis, s/n, Poupex, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Requerida, com o fito de que 

compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada o dia 

07 DE DEZEMBRO DE 2018, DAS 08H00M AS 12H:00M, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Cáceres,4 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184902 Nr: 5169-45.2015.811.0006

 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: DIAS AUTO POSTO LTDA, PAULO SÉRGIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DE MELO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. BARBOSA DO 

NASCIMENTO - OAB:23.635/O, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, a parte requerida compareceu à 

secretaria e tomou conhecimento do despacho de fls.110, concordando 

com a adjudicação do bem penhorado, conforme ciente a seguir.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183221 Nr: 4187-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que a 

audiência realizada restou inexitosa.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004278-36.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

FABIANA CUNHA DA GUIA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Fabiana Cunha da Guia, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, propôs ação de cobrança 

de seguro D.P.V.A.T. em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de 

trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido na esfera 

administrativa, recebeu indenização no valor de R$2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), no entanto, 

defende que em razão da lesão sofrida faz jus à complementação do valor 

na quantia de R$7.087, 50. Alfim, pugna pela procedência do pedido 

condenando a empresa requerida a pagar a quantia de R$7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, 

mais as despesas médicas e hospitalares. Juntou documentos de ids. 

8825028, 8825041, 8825048, 8825056, 8825067 e 8825077. Em 

contestação, a Requerida arguiu preliminar de carência da ação por 

ausência de interesse de agir, alegando tratar-se de ato jurídico perfeito, 

que deu plena, irrevogável e irretratável quitação da indenização pela 

autora quando realizado o pagamento de valores na via administrativa, 

culminando em coisa julgada. Alega que o suposto negócio jurídico não 

está eivado de vício capaz de invalidá-lo. No mérito, defende a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, defendendo 

que o valor pago na esfera administrativa obedeceu ao grau da invalidez 

suportada. Ressaltando o princípio da eventualidade, em caso de 

condenação, requer seja a indenização arbitrada de acordo com a tabela 

anexa a Lei do seguro DPVAT, bem como e consonância com a súmula 

474 do STJ. Juntou documentos de id. 9645792 a id. 9645801. Em 

audiência concentrada, na qual tentada a conciliação, as partes não 

chegaram a um acordo (id. 14314719). Na oportunidade, foi realizada 

avaliação médica da autora, cujo laudo pericial foi acostado no id. 

14314660. Impugnação à contestação no id. 10407669. O autor se 

manifestou quanto a avalição médica no id. 15164441, pugnando pela 

procedência da ação e condenação da Ré ao pagamento do valor de R$ 

4.725, 00. A Requerida se manifestou no id. 15260598, não se opondo ao 

laudo pericial, indicando o valor de R$168,00 a título de complementação 

da indenização. É o relatório. Decido. Rejeito a preliminar de carência da 

ação por suposta ausência de interesse de agir que segundo 

entendimento da ré acarretaria em plena, irrevogável e irretratável 

quitação à indenização. O pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida e não gera coisa julgada. Qualquer renúncia ao recebimento de 

outros valores e/ou plena quitação devem ser expressas. Em suma, a 

parte Autora tem direito de ação, bem como interesse processual para 

pleitear em Juízo a diferença do pagamento se entende que foi prejudicada 

quanto ao valor recebido na esfera administrativa. Ultrapassadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta por Fabiana Cunha da Guia em face de Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, alegando, na qual se discute a 

necessidade de complementação da indenização relativa ao seguro 

obrigatório paga ao autor pela ré em processo administrativo. Cumpre 

asseverar que o presente feito encontra-se suficientemente instruído para 

a prolação de sentença, nos termos do art. 355, inciso I, sendo 

desnecessária a dilação probatória. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a pretensão do Autor é totalmente improcedente. 

Fundamento e explico: O seguro obrigatório foi criado pela Lei n. 6.194/74, 

visando à indenização de todas as pessoas que se tornaram 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. De acordo com o a Lei, 

comprovada a situação de invalidez permanente, ainda que parcial 

decorrente de acidente envolvendo veículo automotor, faz jus à vítima ao 

pagamento do seguro DPVAT (art. 3º, inciso II da Lei 6.194/74). Acerca 

dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 

6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para os proprietários de veículos automotores – 

DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma hipótese de 

responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou 

alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização mais 

abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são tão 

grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu esse 

tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 
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assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Portanto, para 

o recebimento da indenização pretendida, é necessário que a vítima 

decorrente de acidente de trânsito tenha sido acometida por invalidez 

permanente total ou parcial, pois, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. No caso, os 

documentos acostados, especialmente os documentos médicos anexados 

nos ids. 8825056 são hábeis para comprovar a o nexo de causalidade 

entre o acidente e as lesões sofridas pela Autora, uma vez que indicam o 

atendimento médico de urgência da Requerente em razão de acidente de 

trânsito, apontando, inclusive, lesão no braço direito. Ademais, as partes 

não divergem quanto a ocorrência do acidente que culminou na invalidez 

parcial permanente, uma vez que o cerne do litígio diz respeito a suposta 

necessidade de complementação do valor da indenização pago na via 

administrativa, o que passo a analisar. A Autora foi submetida à avaliação 

médica conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. França e Dr. Otávio J. de 

Paula Jr., cujo laudo foi acostado no id. 14314683, restando constatada a 

invalidez permanente parcial incompleta no punho direito da Requerente, 

com repercussão intensa de 75%. Neste rumo, cabe salientar que artigo 

3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: 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: (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Com a 

invalidez da Autora se deu em razão de lesão no punho, o segmento 

anatômico a ser utilizado para o cálculo do valor da indenização é 

especificado na tabela como “Perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar” que garante uma indenização 

de até 25% do valor máximo segurado. Como no caso houve dano parcial 

incompleto com repercussão de 75% (setenta e cinco por cento), o valor 

indenizatório a que faz jus a Autora é de R$2.531, 25, o que se extrai do 

seguinte cálculo: 13500-25%=3375/100=33,75x55% = 2.531, 25. No 

entanto, como a Autora recebeu indenização no valor de R$ 2.362,50 na 

esfera administrativa (id. 8825067) faz jus a complementação de tão 

somente R$168, 75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), que deverão ser atualizados a partir do protocolo do 

requerimento administrativo e acrescidos de juros de mora de 1% a partir 

da citação. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, para condenar a 

requerida ao pagamento do valor de R$168,75 (cento e sessenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos) à parte Autora, corrigidos a partir da 

data do protocolo do pedido administrativo, e juros de mora de 1% a partir 

da citação. Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a 

proporcionalidade do pleito frente à condenação (art. 86, caput, CPC), fica 

a Autora condenada a 97,62% sobre o valor das custas e despesas 

processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na 

proporção de 2,38% do valor devido. No que tange aos honorários, arbitro 

o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§ 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica a Autora condenada ao 

pagamento de 97,62% do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica 

condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado do Autor 

no percentual de 2,38% do valor arbitrado. Como a Autora é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita (id. 9086456), ficam sobrestadas às 

verbas de sucumbência. Já em relação a parte requerida como o sistema 

não possibilita o pagamento parcial das custas e considerando o ínfimo 

valor, deixo de determinar o recolhimento. Após o trânsito em julgado, 

intime-se o Autor para que implemente o cumprimento de sentença, no 

prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas 

devidas. Intimem-se. Cáceres/MT, 04 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001847-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001847-92.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. João Bosco da Silva 

André, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com Ação 

de cobrança de seguro DPVAT em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando, em síntese, ter sido vítima 

de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou 

invalidez de natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido 

na esfera administrativa, teve seu pedido de indenização negado pela 

seguradora, razão pela qual requer a procedência da ação para que seja 

condenada a requerida ao pagamento do seguro obrigatório. Juntou os 

documentos (id. 12885738 a id. 12887660). Foi realizada audiência 

concentrada, e tentada a composição, as partes não chegaram a um 

acordo (id. 1290824). Na oportunidade, o Autor foi submetido à avaliação 

médica, sendo o laudo anexado no id. 14313943. A Requerida apresentou 

defesa (id. 14102283), alegando ausência de prova quanto a invalidez 

permanente. Afirma serem inaplicáveis as normas de direito do 

consumidor ao caso. Ressaltando o princípio da eventualidade, defende a 

aplicação da lei 11.945/2009, bem como da súmula 474 do STJ, 

defendendo que a indenização deve ser de acordo coma extensão da 

lesão e com redução proporcional da indenização de acordo com a 

repercussão da sequela. Impugnação à contestação no id. 14232058. A 

Ré se manifestou no id. 15246254, não se opondo ao laudo pericial. O 

Autor deixou de se manifestar quanto à perícia. Por fim, vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação de cobrança de 

diferença de seguro DPVAT proposta por João Bosco da Silva André em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O pleito 

exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as 

pessoas que se tornaram 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. 

Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, 

a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para os proprietários de veículos automotores – 

DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma hipótese de 

responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou 

alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização mais 

abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são tão 

grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu esse 

tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, bem como a comprovação da invalidez permanente total ou parcial 

que incapacite a vítima para o trabalho. No caso em apreço, é inconteste 

que o Autor foi vítima de acidente de trânsito como demonstram o boletim 
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de ocorrência (ids. 12886024, 12886049, 12886094, 12886070, 12886094, 

12886120, 12886136, 12886245, 12886264, 12886293) e documentos 

médicos (ids. 12886321, 12886381, 12886405, 12886505, 12886533, 

12886578, 12886621) que indicam o atendimento médico do autor na 

mesma data do acidente, inclusive narrando sobre lesões em razão de 

acidente de moto naquela data (id. 12886505 e 12886578). Não obstante, 

a própria avaliação médica realizada indica que as lesões do Autor são 

decorrentes de acidente de trânsito com veículo automotor. Deste modo, 

restou evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões 

sofridas pela vítima - Autor. Assim, o cerne do litígio diz respeito a 

apuração da eventual existência de invalidez permanente em razão das 

lesões sofridas pelo autor no acidente narrado. No que concerne a 

alegada invalidez, extrai-se dos autos que o Autor foi submetido à 

avaliação médica conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 

6846) e Dr. Otávio J. de Paula Jr. (CRM/MT 4246), cujo laudo foi acostado 

no id. 14313913, atestando a existência de invalidez parcial permanente. 

Referido laudo constatou que as fraturas do Autor culminaram em 

invalidez permanente parcial incompleta em razão de dano anatômico e/ou 

funcional no pé, de natureza média, com repercussão de 50% (cinquenta 

por cento), no 5º dedo da mão esquerda, com repercussão de 75% - 

intensa, e no 5º dedo da mão direito, na mesma proporção (75%). Muito 

embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, vislumbro que o 

mesmo essencial e evidencia de maneira clara a existência de lesão, bem 

como a sua extensão. Ademais, a avaliação foi realizada por profissionais 

capacitados, ou qualquer fato que desabone o laudo apresentado ou os 

profissionais que realizaram a avaliação. Deste modo, não vigora a defesa 

da parte Ré quanto a ausência de prova da invalidez permanente, tendo 

em vista que o laudo médico foi suficientemente esclarecedor, e aliado à 

prova documental, demonstrou a existência da invalidez alegada, bem 

como sua extensão, sendo devida a indenização do seguro obrigatório. 

Resta, portanto, a quantificação do quantum da indenização. Assim sendo, 

cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 

11.945/2009, dispõe que: 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: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. No caso em apreço, os segmentos 

anatômicos a serem utilizados para o cálculo do valor da indenização, são 

especificados pela tabela anexa à Lei como: “Perda anatômico e/ou 

funcional completa de um dos pés” e “Perda anatômica/ou funcional 

completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão”. Com relação ao 

pé, como no caso houve dano parcial incompleto de natureza média com 

repercussão de 50% (cinquenta por cento), o valor indenizatório a que faz 

jus o Autor é de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

considerando o seguinte cálculo: 13.500 – 50%=6750/100=67,50 x 50% = 

R$3.375,00. Já com relação aos dedos das mãos, considerando que o 

Autor foi acometido por invalidez de natureza intensa, com repercussão 

de 75% em cada dedo (um na mão esquerda e o outro na mão direita), 

deve ser indenizado no valor de R$1,012, 50 (um mil e doze reais e 

cinquenta centavos) (13500-10%=1350/100=13,50 x 75%=1.012,50) para 

a lesão de cada dedo, totalizando a quantia de R$2.025,00 (dois mil e vinte 

e cinco reais). Assim, levando em consideração os danos sofridos pelo 

Autor, tem-se que o quantum indenizatório devido perfaz a somatória de 

R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Diante do exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a Requerida 

ao pagamento de indenização ao Autor no valor de R$5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais), corrigidos desde a data do evento danoso e 

acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica o Autor condenado a 45,58% sobre o valor das custas 

e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 54,42% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor 

condenado ao pagamento de 45,58% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 54,42% do valor arbitrado. Como o 

Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Após o trânsito em julgado, intime-se o Autor 

para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. 

Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas. Intimem-se. 

Cáceres/MT, 04 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004903-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 03/12/2018 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004056-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

NATALIA GENTIL LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 21/11/2018 15:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003179-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE REZENDE (AUTOR(A))

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 13/12/2018 13:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002854-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSI DAS DORES QUEIROZ (AUTOR(A))

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 13/12/2018 13:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002853-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOELMA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 13/12/2018 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA (ADVOGADO(A))

ELAINE MAZUQUI RIGONATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 12/12/2018 13:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000461-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

ROQUE DIAS TORRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 12/12/2018 13:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004859-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES (RÉU)

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 12/12/2018 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004859-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES (RÉU)

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 12/12/2018 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005514-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (AUTOR(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE BASE DE CÁLCULO 

COM PEDIDO DE LIMINAR C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO 

DE DEPÓSITO JUDICIAL interposta pela UNIMED CÁCERES COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos 

qualificados na exordial. Segundo narra a petição inicial, em 20 de julho, a 

empresa autora foi notificada pelo fisco municipal através do Auto de 

Infração e Imposição de Multa nº 7757, que apontou como irregularidade a 

falta de recolhimento do tributo ISS relativo ao exercício 2017, apontando a 

penalidade de 50% do valor imposto, somando o montante de 

R$1.281.853,24. Ao que argumenta, o Município de Cáceres autuou a 

requerente sem levar em conta os pedidos de parcelamento protocolados 

sob os números 10387, de 06/03/2018, 24196 de 30/05/2018, 26341 de 

15/06/2018, 27431 de 25/06/2018 e 30106 de 12/07/2018, todos 

protocolados antes da autuação e ainda sem resposta. Ainda, o Município 

de Cáceres teria efetuado a autuação em contrariedade ao que definido 

como base de cálculo estabelecida e acordada administrativamente, objeto 

do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito Fiscal nº 

38697/2017, de 23/10/2017. Ademais, salienta que o tema foi sedimentado 

pela jurisprudência do STJ e STF no sentido de que “a base de cálculo do 

ISSQN incidente tão somente sobre a comissão, vale dizer: a receita 

auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que 

é repassado para os terceiros prestadores dos serviços, conforme 

assentado em sede jurisprudencial”. À vista destes fatos, volve-se 

perante o Poder Judiciário para requerer, em sede de liminar: a) a 

declaração da adequada base de cálculo do ISSQN, com base na 

jurisprudência consolidada do STJ e STF, determinando ao Município 

Requerido que se abstenha de exigir da Autora, até julgamento final desta 

ação, o recolhimento do ISSQN (exercício 2017, exercício 2018 e 

seguintes) na forma exigida no Auto de Infração n° 7757 de 20/07/2018 

(5% sobre a receita total, deduzindo somente o “ato cooperado”), bem 

como, que se abstenha de inscrever o nome e CNPJ da Autora na Dívida 

Ativa Municipal, bem como, nos demais órgãos de restrição, públicos ou 

privados. Ainda, requer preliminarmente a autorização do depósito judicial 

do valor correspondente ao parcelamento já solicitado administrativamente 

ao Município requerido conforme faculta o art. 114 do Código Tributário 

Municipal (LC 17/94), referente ao ISSQN do exercício 2017 e do exercício 

parcial de 2018 (janeiro a julho), sem a incidência de juros e multa, com 

base na jurisprudência consolidada do STJ e STF, suspendendo a 

exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Junto à 

inicial aportou documentação pertinente. Vieram os autos conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. A princípio, há de se receber a peça 

Exordial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, 

bem como não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do 

CPC/15. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 

298 do NCPC. É o caso de deferimento da medida liminar. Pretende-se, in 

casu, a concessão da tutela antecipada para: a) declaração da base de 

cálculo do ISSQN, nos moldes da jurisprudência consolidada no STJ e STF; 

b) determinação ao Município de Cáceres que se abstenha de exigir da 

autora, até o julgamento final da presente ação o recolhimento do ISSQN e 

que se abstenha de inscrever o nome e CNPJ da autora na dívida ativa 

Municipal e nos demais órgãos de restrição; c) o depósito judicial do 

ISSQN relativos aos exercícios 2017, 2018 e seguintes, no valor de 5% 

sobre a receita total, deduzindo somente o ato cooperado. Para 

concessão da tutela de urgência “inaudita altera pars” é necessário à 

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. Na espécie, o 

Município de Cáceres confeccionou Auto de Infração e Imposição de Multa 

n.º 7757, que apontou o valor devido de R$1.281.85324 relativo ao não 

recolhimento de ISS do ano de 2017 pela requerente. Ao que se 

depreende, tal autuação estaria fora do parâmetro sedimentado na 

jurisprudência pátria, na medida em que teria feito incidir o referido imposto 

sobre a totalidade do faturamento da empresa. Quanto à base de cálculo, 

de fato, há verossimilhança das alegações. O Superior Tribunal de Justiça 

– STJ, no que tange à incidência do ISSQN para as operadoras de planos 

de saúde, consolidou o entendimento no sentido de que o ISS seria devido 

pelas operadoras de planos de saúde, mas que a base de cálculo deveria 

ser apenas o valor que remunera a atividade correspondente ao valor da 

taxa de administração - “a terceiros, sujeitam-se à incidência do ISS, tendo 

como base de cálculo tão-somente a receita advinda da cobrança da taxa 

de administração.” (REsp n.º 875.388 – SP). Confira-se: RECURSO 

ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. EMPRESA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE. 

BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MENSALIDADE PAGA PELOS 

ASSOCIADOS EXCLUÍDAS AS QUANTIAS REPASSADAS AOS 

TERCEIROS CREDENCIADOS, PRESTADORES DO ATENDIMENTO MÉDICO. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos serviços 

de plano de saúde, a base de cálculo do ISS é o valor líquido recebido, ou 

seja, o valor bruto pago pelo associado deduzidos os pagamentos 

efetuados aos profissionais credenciados, pois, em relação aos serviços 

prestados por esses profissionais, há a incidência do tributo, de modo que 

a nova incidência sobre o valor destinado a remunerar tais serviços 
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caracteriza-se como dupla incidência do ISS sobre o preço pago por um 

mesmo serviço. Assim, o valor repassado aos profissionais credenciados 

deve ser excluído da base de cálculo do tributo devido pela empresa 

gestora. Precedentes: AgRg no Ag 1.288.850/ES, 1ª Turma Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, DJe 6.12.2010; REsp 783.022/MG, 1ª Turma, Rel. 

Ministra Denise Arruda, DJe 16.3.2009; REsp 1.041.127/RS, 1ª Turma, Rel. 

Min. Luiz Fux, DJe 17.12.2008; EDcl no REsp 227.293/RJ, 1ª Turma, Rel. p/ 

acórdão Ministro Francisco Falcão, DJ de 19.9.2005. 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1137234/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 13/09/2011). – 

grifou-se. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRIBUTÁRIO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. ISSQN. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. EMPRESA 

GESTORA DE PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. 

PREÇO DO" SERVIÇO "PRESTADO PELA OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE. RECEITA AUFERIDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR 

RECEBIDO PELO CONTRATANTE E O QUE É REPASSADO PARA OS 

TERCEIROS. 1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em 

violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de 

omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os 

embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito 

ou à revisão do julgado sob outros fundamentos. 2."A base de cálculo do 

ISS incidente sobre as operações decorrentes de contrato de 

seguro-saúde não abrange o valor bruto entregue à empresa que 

intermedeia a transação, mas, sim, a comissão, vale dizer: a receita 

auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que 

é repassado para os terceiros efetivamente prestadores dos serviços 

(EDcl no REsp 227.293/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 

19.09.2005)."(REsp nº 1.041.127/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, in DJe 17/12/2008). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

1288850/ES, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 19/10/2010, DJe 06/12/2010). –grifou-se. No mesmo sentido, o 

Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE n.º 651.703, 

reconheceu a constitucionalidade da incidência do ISS sobre a atividade 

das operadoras de planos de saúde, e ratificou o entendimento do STJ no 

sentido de que a base de cálculo corresponde apenas ao valor da taxa de 

adminis t ração:  “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ART. 156, III, CRFB/88. CONCEITO 

CONSTITUCIONAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ARTIGOS 

109 E 110 DO CTN. AS OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PLANO DE SAÚDE E SEGURO-SAÚDE) 

REALIZAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZAISSQN, PREVISTO NO ART. 156, III, 

DA CRFB/88. (...) 25. A base de cálculo do ISSQN incidente tão somente 

sobre a comissão, vale dizer: a receita auferida sobre a diferença entre o 

valor recebido pelo contratante e o que é repassado para os terceiros 

prestadores dos serviços, conforme assentado em sede jurisprudencial”. 

Assim, plausível, no ponto, a pretensão posta, porque o Tribunais 

Superiores firmaram o entendimento no sentido de que, em se tratando de 

operadora de plano de saúde, devem ser excluídos da base de cálculo do 

ISS os valores atinentes aos serviços prestados pelos terceiros 

credenciados (médicos, hospitais, clínicas e etc.), sob pena de violação 

ao princípio do ne bis in idem. Neste sentido, mostra-se ilegítima a 

incidência do ISSQN sobre o total das mensalidades pagas pelo titular do 

plano de saúde à empresa gestora, como aparentemente se deu no caso, 

há a incidência do tributo próprio, de modo que a nova incidência sobre o 

valor destinado a remunerar tais serviços caracteriza-se como dupla 

incidência de um mesmo tributo sobre uma mesma base de cálculo. Na 

espécie, as operações aptas a ensejar a cobrança de ISSQN são 

divididas em duas etapas, sendo a primeira a contratação e recebimento 

pela empresa dos valores contratados pelo beneficiário do plano de 

saúde, e a segunda a efetivação da prestação de serviços propriamente 

ditos na ocorrência de sinistro, valores recebidos pelos profissionais da 

saúde, hospitais e laboratórios. Com efeito, conforme amplamente debatido 

e assentado em sede de Repercussão Geral, as Operadoras de Planos de 

Assistência à Saúde só podem pagar o imposto sobre a receita própria de 

serviços e não sobre a receita de terceiros. Diga-se, ainda, que tal 

situação não tem o condão de gerar para o Município qualquer prejuízo, 

uma vez que a quantia não tributada em desfavor da seguradora será 

incluída quando do cálculo do ISS devido pelos profissionais da saúde, 

hospitais e laboratórios. Ademais, o valor apresentado nos autos, no 

montante em que está sendo cobrado pelo Município de Cáceres, ao 

menos prefacialmente, revela ônus exorbitante à empresa requerente, e, 

caso não devido, implicaria em diversos prejuízos, como a negativação 

junto a órgãos públicos e privados e perda do poder econômico de 

mercado. Desse modo, o deferimento da medida liminar para estabelecer 

provisoriamente a base de cálculo de incidência do ISSQN nos moldes dos 

julgados REsp n. 875.388-SP e RE n. 651.703 é medida impositiva. No que 

tange ao pedido de depósito judicial do valor correspondente ao 

parcelamento solicitado administrativamente ao Município Requerido, 

referente ao ISSQN do exercício 2017 e do exercício parcial de 2018 

(janeiro a julho), este também se revela pertinente. Ao que se depreende, 

a UNIMED CÀCERES reconhece o valor do imposto devido em 

R$388.004,73 (trezentos e oitenta e oito mil, quatro reais e setenta e três 

centavos). Em análise perfunctória, nota-se a boa-fé da empresa 

requerente pelos diversos pedidos de parcelamento do imposto junto ao 

Município de Cáceres, todos sem resposta. O ente público requerido não 

cuidou sequer de negar o pedido liminarmente. Apenas protraiu a resposta 

a termo não sabido e autuou a empresa com somatório de juros e multa. 

Nesse sentido, há que se deferir o pleito de depósito judicial no montante 

incontroverso, de maneira parcelada, conforme faculta o art. 114 do 

Código Tributário Municipal (LC 17/94). Colha-se da jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - 

SUSPENSÃO DO PROCESSO DISTINÇÃO COM O TEMA 986 DO STJ 

DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL ART. 151, INC. II, DO CTN - 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO 

PREJUDICADO. 1- A devolutividade da matéria objeto do agravo de 

instrumento se restringe ao direito ao depósito judicial do valor 

incontroverso, referente ao valor das TUSD vindoura e não se refere a 

questão posta em julgamento pelo rito do recurso repetitivo, em análise no 

Superior Tribunal de Justiça tema nº 986. Não há que falar em suspensão 

do processo. 2 - Segundo a jurisprudência assente do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, o depósito judicial do montante integral do tributo, ainda 

que se trate de depósito parcelado, suspende a exigibilidade do crédito, 

nos termos do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional e constitui 

faculdade do contribuinte, sendo, portanto, desnecessário o ajuizamento 

de ação específica para a providência, que pode ser requerida 

liminarmente na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante 

simples petição. (RMS 21.145/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 04/04/2008 e REsp 

773.474/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

06/10/2005, DJ 07/11/2005, p. 153). 3- Agravo interno prejudicado, em 

face do julgamento do agravo de instrumento. 4- Agravo de instrumento 

provido.AI 00347636320178080024 Orgão Julgador QUARTA CÂMARA 

CÍVEL Publicação 15/06/2018 Julgamento 4 de Junho de 2018 Relator 

WALACE PANDOLPHO KIFFER 25 de Setembro de 2018 Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo TJ-ES. Deste modo, presentes a 

probabilidade do direito do autor e o perigo da demora, o deferimento da 

liminar se impõe. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: (a) RECEBER A PEÇA INICIAL, eis que preenche os requisitos 

legais previstos nos arts. 319 e 320, bem como não incide em nenhuma 

das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; (b) DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para I) DECLARAR provisoriamente a base de cálculo do 

ISSQN, com base na jurisprudência consolidada do STJ e STF(A base de 

cálculo do ISSQN incidente tão somente sobre a comissão, vale dizer: a 

receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante 

e o que é repassado para os terceiros prestadores dos serviços, 

conforme assentado em sede jurisprudencial), para apuração dos 

impostos relativos aos exercícios 2017 e 2018 e seguintes; II) 

DETERMINAR à parte requerida que se abstenha de inscrever o nome e 

CNPJ da Autora na Dívida Ativa Municipal, e nos demais órgãos de 

restrição, públicos ou privados, nos termos do art. 300 do CPC; (c) Deferir 

o DEPÓSITO JUDICIAL do valor correspondente ao parcelamento solicitado 

administrativamente ao Município Requerido referente ao ISSQN do 

exercício 2017 e do exercício parcial de 2018 (janeiro a julho), sem a 

incidência de juros e multa, com base na jurisprudência consolidada do 

STJ e STF; (d) Encaminhe-se o feito ao CEJUSC para designar audiência 

de conciliação, conforme art. 334 § 1.º CPC; (e) Intime-se o autor do ato de 

conciliação; (f) Cite-se o réu da presente ação e intime-se para 

comparecer à audiência de conciliação, ciente de que o prazo para 

contestar flui nos termos do art. 335 CPC; (g) Intimem-se as partes; (h) Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157233 Nr: 4996-89.2013.811.0006

 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): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, 

ACPI-ASSESSORIA,CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E INF.LTDA, ODINER 

GONÇALVES DE SÁ, LUÍZ CARNEIRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/MT, DANILO VITOR MARTINS CUNHA - OAB:14.008/MT, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, NUBIA 

FERNANDA RODRIGUES MACEDO - OAB:17925/0, PROCURADOR 

GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079, RICARDO GOMES ALMEIDA - 

OAB:5985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o advogado Ricardo 

Gomes de Almeida - OAB/MT 5.985 - via DJE/MT, para que, no prazo de 05 

dias, apresente informações atualizadas do atual endereço do requerido 

ACPI - Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda, em 

atendimento ao pedido do Ministério Público Estadual de fls. 511.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137541 Nr: 6866-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSÓRIO DE FREITAS GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 31.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97406 Nr: 2474-94.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM DE RODOS VASSOURAS 

LUXOLAR LTDA ME, MERCES MARIA POLIZER LIMA, NELSON PEREIRA 

LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR PEREIRA CAIXETA - 

OAB:22.224

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela PELA FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO contra IND. E COME. DE RODOS 

VASSOURAS LUXOLAR LTDA ME, na qual há informações nos autos do 

pagamento da dívida na via administrativa (fl. 82/83).

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 (fls. 

70/72 e 67/69), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 97406 Nr: 2474-94.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM DE RODOS VASSOURAS 

LUXOLAR LTDA ME, MERCES MARIA POLIZER LIMA, NELSON PEREIRA 

LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR PEREIRA CAIXETA - 

OAB:22.224

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Executada 

MERCES MARIA POLIZER LIMA, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que acoste aos autos os dados bancários em que pretende ver 

devolvidos os valores de fls. 67/69 (nome e números do banco, da 

agência e conta corrente ou poupança).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 188415 Nr: 7274-92.2015.811.0006

 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 CATARINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, DETRAN/MT - 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTO - OAB:14133, LAURA 

AMARAL VILELA - OAB:9303/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência", de 

20/02/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10291, de 10/07/2018 e publicado 

no dia 11/07/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: DEFENSOR PUBLICO DE CACERES - OAB:, 

representando o polo ativo; e KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORRÊA 

DO ESPÍRITO SANTO - OAB:14133, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO 

MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946. CERTIFICO O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA DE FLS. 56/59. Dessa forma, amparada pelo 

artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192801 Nr: 10044-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBEMARY RIBEIRO CHAGAS, MARIBEL CHAGAS DE 

AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/MT, 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR 

NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente 

e seus advogados MARIBEL CHAGAS DE AVILA e JORGE ANTONIO DA 

SILVA MOURA a fim de que, no prazo de 15 dias, informe nos autos os 

dados bancários a fim de que acoste aos autos os dados bancários para 

que possamos expedir os respectivos alvarás judiciais eletrônicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158452 Nr: 6190-27.2013.811.0006
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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: VANIA CRISTINY OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Executado comprovasse o 

pagamento das requisições retro e assim, amparada pelo art. 152, inciso 

VI, do CPC/15, conduzo os documentos ao setor do D.A.P/TJMT para que 

sejam calculadas as multas e eventuais juros conforme o provimento n. 

11/2017-CM/TJMT e, concomitantemente, INTIMO a Exequente para que 

informe se evetualmente deseja desistir da referida diferença de modo que 

os autos possam ser levados conclusos para posterior penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 57901 Nr: 4244-64.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY PAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Executado comprovasse o 

pagamento das requisições retro e assim, amparada pelo art. 152, inciso 

VI, do CPC/15, conduzo os documentos ao setor do D.A.P/TJMT para que 

sejam calculadas as multas e eventuais juros conforme o provimento n. 

11/2017-CM/TJMT e, concomitantemente, INTIMO a Parte Exequente para 

que informe se evetualmente deseja desistir da referida diferença de modo 

que os autos possam ser levados conclusos para posterior penhora 

online.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003389-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

GERALDO LEAO DA SILVA & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CORREA DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAURA DIAS (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011879-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

RICARDO LEITE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SILVA-MUDANCAS E TRANSPORTES - 

ME (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012050-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MONTEIRO MARCULINO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010389-87.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SIDNEY SONAQUE (EXEQUENTE)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003346-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCENIRCE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

FLAVIANE DE CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003374-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DE ALCANTARA BARBOSA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

Intimar para impugnar contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

GREICE KELLY FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

13/11/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANADIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 5 DIAS MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DO RECLAMADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004719-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (ADVOGADO(A))

SENHORINHA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAMIANA NUNES OAB - 019.976.251-13 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-98.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MARIA IZABEL BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA APRESENTAR CÁLCULO 

ATUALIZADO NO PRAZO DE 15 DIAS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIETE MENUZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000288-03.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIETE MENUZZO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE PAULA (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000290-70.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE MARIO DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000294-10.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007542-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

VERONICE LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007542-61.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VERONICE LEITE RIBEIRO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 
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em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006977-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006977-97.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIS CARLOS DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006753-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006753-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO TEIXEIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006756-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006756-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO TEIXEIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007070-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007070-60.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VERA LUCIA DE JESUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006975-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006975-30.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO ROBERTO DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007549-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVINA GREGORIO (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007549-53.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA SILVINA 

GREGORIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

PAULO SENATORE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006759-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO SENATORE RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006769-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DA SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006769-16.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA EUNICE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005750-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ANA BEATRIZ STROHHACKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005750-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA BEATRIZ 

STROHHACKER REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Tendo 

em vista a diligência juntada no ID 12869958, designe-se uma nova data 

para realização da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e forma legais. Intime-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

MARIA EUNICE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006768-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA EUNICE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007545-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007545-16.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007547-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

SELMA NEVES MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007547-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SELMA NEVES MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004316-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUCAS DE PAULA MERA (REQUERENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR O REQUERENTE PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006821-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMERSON LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006821-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EMERSON LEITE REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006818-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DO COUTO SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006818-57.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DAIANA DO COUTO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006819-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DA SILVA COSTA SURUBI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006819-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

COSTA SURUBI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006285-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

LUCIANE VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006285-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANE VIANA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006842-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006842-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA 

ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006834-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GEISIELE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006834-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GEISIELE TEIXEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006841-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006841-03.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SAULO ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006840-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 86 de 772



VALDIRENE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006840-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIRENE APARECIDA 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006286-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006286-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CRISTINA BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006831-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AMAURI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006831-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: AMAURI PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacione nos 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. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006905-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

MARCILIO FERREIRA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE D OLIVEIRA LUCIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006905-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCILIO FERREIRA BATISTA 

DA SILVA REQUERIDO: SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA Vistos, etc. 

Intime-se o causídico Mario Adalberto Viana Drummond, OAB/RJ 204.542, 

para que promova o seu cadastramento e habilitação no sistema Pje, 

conforme dispõe os arts. 20 e 21 da Resolução 03/2018-TP, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007801-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON DA SILVA MINARE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI (ADVOGADO(A))

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007801-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WELINGTON DA SILVA 

MINARE REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida fora citada após a 

realização da audiência de conciliação. Isto posto, proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de nova solenidade, devendo as partes serem 

intimadas. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos comprovante de residência em seu nome, para fins de 

fixação de competência deste Juízo, bem como 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. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003249-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (ADVOGADO(A))

ESTELA MARA BRANDINI DE ASSUNCAO MURTINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(REQUERIDO)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003249-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ESTELA MARA BRANDINI DE 

ASSUNCAO MURTINHO REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003926-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FADUL MACIEL (REQUERENTE)

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007819-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

CARLA MARIA CARVALHO DE CAMILLO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, com os acréscimos legais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado, o débito 

será acrescido de multa em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido. 

INTIMAR para manifestar sobre a petição do ID-14572488.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011039-66.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

FERNANDO ANTONIO DINIZ VIDAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA ATUALIZAR O CÁLCULO 

NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004505-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DE BARROS (REQUERENTE)

JUAREZ RODA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

TATHIANE BACELLAR ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR o recorrido para apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010916-44.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

PAULO AFONSO DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA APRESENTAR CÁLCULO 

ATUALIZADO NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8025290-12.2011.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE APRESENTE 

CÁLCULO ATUALIZADO NO PRAZO DE 15 DIAS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004973-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEIDE DE FATIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004973-53.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADENEIDE DE FATIMA DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Recebe-se 

a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. 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 da requerente, devendo o 

requerido apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos requeridos na 

inicial. Proceda a secretaria da vara com o agendamento de audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 4 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA LOURENCA TOMICHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003186-86.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LOURENCA TOMICHA 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos, etc. Chama-se o feito a ordem, anulando-se todos os atos 

posteriores ao protocolo da ação. 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) 
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nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 2 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011060-42.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

MILENA PELLINI GUIZELIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO PARA APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO NO 

PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ONEIDE MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

MANIFESTE OS RECLAMANTE EM 5 DIAS SOBRE OS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 240025 Nr: 7981-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIEZER LUIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O QUERELANTE PARA ATENDER A COTA MINISTERIAL DE FLS. 

14/15, DEVENDO SANAR AS IRREGULARIDADES CONTIDAS NA 

PROCURAÇÃO , NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 182368 Nr: 3700-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Vistos etc.

Trata-se de termo circunstanciado do autor do fato CLAUDINEI DE 

FREITAS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito 

previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É o necessário registro.

 Fundamento e Decido.

Conforme se observa dos autos, o fato delitivo ocorreu na data de 

10/04/2015 e, desde então transcorreu lapso temporal de mais de dois 

anos, devendo assim, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva 

estatal, em consonância com o disposto no artigo 30, da Lei nº 11.343/06 

c/c artigos 107, inciso IV, do Código Penal, verbis:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das 

penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 

107 e seguintes do Código Penal.

 Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV- pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)

POSTO ISSO, por se tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo 

legal previsto no art. 61, “caput”, do Código de Processo Penal, bem como, 

com fulcro no artigo 30 da Lei nº 11.343/06 c/c artigos 107, inciso IV, do 

Código Penal, julgo extinta a punibilidade de CLAUDINEI DE FREITAS, 

devidamente qualificado nos autos, face à ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado.

Quanto à substância entorpecente apreendida, determino que se proceda 

à destruição da mesma, devendo a Autoridade Policial lavrar o auto de 

incineração e remeter de imediato a este Juízo para juntada nos autos do 

processo.

Dispensada a intimação do autor do fato, consoante disposto no 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas.

Procedidas às anotações, comunicações e baixas de estilo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 174560 Nr: 9645-63.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL CHAVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT

 POSTO ISSO, por se tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo 

legal previsto no art. 61, “caput”, do Código de Processo Penal, bem como, 

com fulcro no artigo 30 da Lei nº 11.343/06 c/c artigos 107, inciso IV, do 

Código Penal, julgo extinta a punibilidade de JOEL CHAVES NASCIMENTO, 

devidamente qualificado nos autos, face à ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado.Quanto à substância entorpecente 

apreendida, determino que se proceda à destruição da mesma, devendo a 

Autoridade Policial lavrar o auto de incineração e remeter de imediato a 

este Juízo para juntada nos autos do processo.Dispensada a intimação do 

autor do fato, consoante disposto no Enunciado Criminal 105, do 

FONAJE.Ciência ao Ministério Público.Sem custas.Procedidas às 

anotações, comunicações e baixas de estilo, arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 210306 Nr: 10250-38.2016.811.0006

 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): WELINTON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 Vistos, etc.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor 

do fato WELINTON DE OLIVEIRA GONÇALVES cumpriu integralmente as 

condições estabelecidas na transação penal levada a efeito 

anteriormente, conforme se infere da certidão emitida pelo Cartório da 

Quinta Vara (JECRIM).

Posto isso, com fundamento no artigo 84, § único, da Lei nº 9099/95, julgo 

extinta a punibilidade somente com relação ao autor do fato, via de 

consequência, declaro extinto o presente feito com relação ao mesmo.

Dispensada a intimação do autor(a) do fato acerca da presente, conforme 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE, verbis: “é dispensável a intimação do 

autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade”.

Após as formalidades legais, procedam-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivando-se o presente.

Cumpra-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014096-34.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIETE CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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JOEL BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8014096-34.2010.8.11.0006. REQUERENTE: ELIETE CUNHA REQUERIDO: 

BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela executada. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238489 Nr: 6972-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MEZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELLEN PEREIRA LEITE DE 

MORAIS - OAB:1516-9 OAB/MT

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238560 Nr: 7021-02.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL VINICIUS DOS PASSOS VANINI, 

DAVI FERREIRA DE FRANÇA, EMERSON DA SILVA TIRONI, SILVIO DA 

SILVA CALISTO, RENATO APARECIDO RODRIGUES, JHORNY VIEIRA DE 

JESUS, MICKAEL JAIRO RODRIGUES SANTOS, VITOR LORRAN PEDRO 

RIBEIRO, SIMONE FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198543 Nr: 2606-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BATISTA MARTINS, PATRICIA 

MARIA FELIPE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19-744/O

 Vistos etc,

 Defiro o pedido de habilitação do Dr. Elismar Ribeiro OAB/MT 1.0383-B, 

como Assistente de Acusação, nos autos. Às anotações necessárias 

para futuras intimações.

Designo audiência em continuidade para o dia 08 de maio de 2019, às 

14h00min., concedendo prazo de 10 dias para o Ministério Público 

atualizar endereço das testemunhas sob pena de preclusão.

Saem intimadas as testemunhas de defesa presentes, os acusados, o 

assistente de acusação, vítima, Ministério Público e advogado de defesa. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 167589 Nr: 4340-98.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos em correição,

Trata de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do acusados Eduardo Henrique da Rocha como incursos 

nas penas do crime previsto no artigo 171 e artigo 244- B.

 A denúncia foi recebida em 22/01/2016 (fls. 44).

Nesta audiência de instrução e julgamento, o membro ministerial pugna 

seja declarada a extinção da punibilidade do acusado, haja vista a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva.

 Decido.

 Compulsando os autos, verifico que a ultima causa interruptiva da 

prescrição deu-se em 16 de janeiro de 2016, inexistindo outras causas 

suspensivas ou interruptivas da prescrição. Logo, verificando que a pena 

mínima cominada a ambos os delitos é de 1 ano de detenção, caso 

condenado jamais teria pena concreta fixada em patamar acima de dois 

anos, considerando as circunstâncias do art. 59, do CP. Nesse contexto, 

a prescrição operou-se em 15 janeiro de 2018, considerando que o 

acusado era menor de 21 anos à época do fato (art. 115, CP). Do exposto, 

com fundamento no Art. 107, inciso IV c.c Art. 109, inciso II, todos os 

Código Penal Brasileiro, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Eduardo Henrique da Rocha, pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal em perspectiva. Com o transito em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240199 Nr: 8083-77.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA ANDRADE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 Vistos etc,

Certificada a autenticidade do Alvará de Soltura, em favor de ANDRESSA 

ANDRADE DE SOUZA, referente aos Autos 0024650-21.2011.8.12.0001 – 

da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande - MS, CUMPRA-SE 

conforme deprecado, colocando-se a ré em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver presa.

 Após certificado o devido cumprimento, comunique-se e devolva-se ao 

Juízo Deprecante, consignando as homenagens de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 137296 Nr: 6579-80.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Intimação da DEFESA, acerca da expedição de Carta Precatória às 

Comarcas de CIIABÁ/MT, e MIRASSOL D'OESTE/MT, com finalidade de 

inquirir as testemunhas de acusação: CORONEL PM GONÇALVES e 

SARGENTO PM ANGELO.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194720 Nr: 352-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MÁRCIO LOPES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo prazo legal, manifestar-se na fase do artigo 422.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198543 Nr: 2606-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BATISTA MARTINS, PATRICIA 

MARIA FELIPE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19-744/O

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de Pedidos de Informações do Habeas Corpus nº 87889/MT 

Registro NR. 2017/0192999-6 – Superior Tribunal de Justiça, impetrado 

perante o Superior Tribunal de Justiça pelo Recorrente: EMERSON 

BATISTA MARTINS e PATRICIA MARIA FELIPE MARTINS e Recorrido: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Ministro Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Ministro Relator, juntando-se aos autos os comprovantes de envio 

e recebimento.

IV – Após o julgamento do Habeas Corpus, transladem-se as cópias 

necessárias, caso ainda não transladadas.

V – Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência de Instrução e julgamento.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198543 Nr: 2606-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BATISTA MARTINS, PATRICIA 

MARIA FELIPE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19-744/O

 Vistos etc,

I – Cuida-se de Pedidos de Informações dos Habeas Corpus nº 

1004509-81.2017.8.11.0000 – Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal pelo Dr. EMERSON PINHEIRO LEITE , em favor dos 

pacientes EMERSON BATISTA MARTINS, e PATRICIA MARIA FELIPE 

MARTINS.

II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador, juntando-se aos autos os comprovantes de envio 

e recebimento.

IV – No mais, após o julgamento do Habeas Corpus, trasladem-se as 

cópias necessárias aos autos da ação penal, caso ainda não trasladadas, 

e arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 181170 Nr: 2981-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANE GARCIA DE OLIVEIRA, TIAGO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos, etc.

Levando- se em consideração o julgamento do Recurso Especial (fl. 

292/293), que manteve o regime inicialmente fixado, cumpra-se na integra 

a sentença de fls. 162/169.

 As providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221409 Nr: 8072-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:CONDENAR o réu 

Derick Roberto Andre Rodrigues a pena privativa de liberdade de 02 (dois) 

anos de reclusão, regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa pela prática 

do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, que 

substituo por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo 

da Execução Penal. Como efeito da condenação, declaro a perda em favor 

da União da arma e munições apreendidas com o réu e determino a sua 

remessa ao Comando do Exército mais próximo, para destruição, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 25, da Lei n. º 

10.826/2003).Condeno o acusado ao pagamento das custas 

processuais.Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao 

proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos.Transitando em julgado a 

presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

expeçam-se guias de execução com traslado das peças obrigatórias, 

procedendo as comunicações de estilo e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238664 Nr: 7095-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT, THALITA SOUZA SANTOS - OAB:25328/MT

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao 

indiciado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

deferindo-se a liberdade ao mesmo. Assim, não estando presentes 

qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, com 

fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, DEFIRO a 

liberdade provisória ao acusado Lucas Vinicius do Prado, mediante 

aceitação das condições que serão impostas nesta oportunidade.O 

restabelecimento da liberdade ao beneficiária deverá ser realizado 

mediante a aceitação e cumprimento das seguintes condições:1) Declarar 

antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em que poderá 

ser encontrado de modo claro e preciso;2) Comunicar imediatamente ao 
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juízo criminal da comarca a eventual mudança de endereço, fornecendo o 

novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;3) Comparecer a 

todos os atos processuais para os quais for intimado;4) abster-se da 

prática de crimes ou contravenções penais;Aceitas as condições e 

advertido o beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas 

importará em imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se, 

servindo a presente como alvará de soltura, se por outro motivo não 

estiver preso o acusado Lucas Vinicius do Prado .Registro, por 

derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova 

decisão seja proferida com base em elementos concretos e objetivamente 

considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.Vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação quanto aos termos da 

denúncia, e eventual erro material constante da mesma, em relação a 

tipificação adotada.Após, conclusos.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240052 Nr: 7995-39.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO PEREIRA DE ARAÚJO OU JULIANO 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: \JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/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 manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.778, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 114652 Nr: 621-09.2017.811.0005

 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: EJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Número do Processo: 621-09.2017.811.0005 (Cód. 114652).

4 de outubro de 2018, 14h30min, nesta cidade e Comarca de Diamantino, 

Estado de Mato Grosso, no Edifício do Fórum, Sala de Audiências da 5ª 

Vara, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge.

Promotora de Justiça: Gileade Pereira Souza Maia.

Defensor Público: Moacir Gonçalves Neto.

Requerente: Euzelina José de Souza.

Testemunha: Damasio Barros da Silva.

Testemunha: Leize Silva Costa.

 OCORRÊNCIAS

Apregoada a audiência constatou-se a presença das partes acima 

mencionadas. Ato contínuo, foram inquiridas as testemunhas, bem como a 

requerente, conforme consta na gravação de áudio e vídeo, já que nos 

termos da lei 11.419/2006, não houve oposição acerca da gravação do 

depoimento em áudio e vídeo, ficando desde já os presentes advertidos 

acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz decidiu:

I – Determino seja juntado aos autos os antecedentes em nome da 

requerente.

 II – Após, vista a DPE e, em seguida, ao MPE para alegações finais.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Nada mais a constar mandou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo 

que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu Daniely Kuche, 

estagiária, que digitei.

 José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia Moacir Gonçalves Neto

Promotora de Justiça Defensor Público

Euzelina José de Souza

Requerente

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS (ADVOGADO(A))

LAAD AMERICAS NV (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

WESLEY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000040-40.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: LAAD AMERICAS NV EXECUTADO: WESLEY DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por LAAD AMEICAS 

N.V. em desfavor de WESLEY DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado consignado no ID-12203942, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e extinção 

do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que 

em postulado consignado no ID-12203942, as partes informam que 

transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas 

cláusulas e condições encontram-se estampadas em postulado 

consignado no ID-12203942 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio de seu 

procurador. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 04 de outubro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001136-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO ALBERTINI SANCHES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001136-90.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO ALBERTINI SANCHES EXECUTADO: HILARIO 

JOSE MOLINA Vistos etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Com efeito, 

o Código de Processo Civil de 2015 positivou tal orientação, nos seguintes 

termos: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.(...)” “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.” No caso dos autos, 

verifico que o autor tem um vasto patrimônio, conforme relatado no 

Imposto de Renta, o que evidencia a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIO DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. - O NCPC 

veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no 
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sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da 

alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física. Nos termos do 

§ 2º, art. 99, do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de 

justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. - 

Não tendo as partes trazido aos autos documentos capazes de 

comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que as 

impossibilitasse de arcar com as despesas processuais sem prejuízo dos 

próprios sustentos e de suas famílias, impõe-se o indeferimento do 

benefício da gratuidade judiciária.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.18.027334-4/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 

18ª Câmara Cível, J: 19/06/2018, P: 19/06/2018). Ante o exposto, intime se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emenda da inicial, 

efetuando o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 

de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001186-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANCHES (EMBARGANTE)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO (ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001186-19.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: EDSON SANCHES, AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. 

COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

efetuar o pagamento das custas processuais. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 04 de outubro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 2506-29.2015.811.0005

 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: 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

 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 relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, 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 caso requeira 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.

Sem prejuízo do exposto, expeça-se alvará judicial, conforme já 

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.: 2292 Nr: 542-02.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ramos Bueno, José Ramos de Souza 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a advogada Aldorema T. Viana Reginato, OAB-MT 3.500-B, acerca 

do teor do deferimento do pedido de desarquivamento dos autos, para 

assim, no prazo de 15 dias, , manifeste-se nos autos, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001179-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. A. (REQUERENTE)

J. L. A. D. O. (ADVOGADO(A))

R. B. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001179-27.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA REQUERIDO: CLAUDILENE VIANA MENDES 

DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Dissolução de União Estável 

c/c partilha de bens, guarda e alimentos proposta por DOUGLAS WILLIAN 

ARTIAGA, em face de CLAUDILENE VIANA MENDES, já qualificados nos 

autos. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL E TRAMITAÇÃO DO FEITO Recebo 

a petição inicial, eis que preenche os requisitos legais. Determino o 

processamento do feito em segredo de justiça, por força do contido no art. 

189, II, do Novo Código de Processo Civil. II – DEFERIMENTO DA TUTELA 

DE URGÊNCIA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS Compulsando os autos, 

verifico que o requerente comprovou o vínculo de parentesco com o 

menor. Portanto, considerando o binômio necessidade e possibilidade, 

FIXO alimentos provisórios, em favor do menor, no montante de 52,50% 

(cinquenta e dois vírgula cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, o 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, mais 50% de 

despesas extraordinárias a partir da citação, a serem pagos até o dia 15 

de cada mês, mediante depósito/transferência para a conta bancária 

indicada na inicial, qual seja: Banco do Brasil, agência n.º 787-0, conta 

corrente n.º 19770-X, de titularidade da genitora do infante. Quanto ao 

pedido de regulamentação de visita à criança pelo pai, observo ter restado 

demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da 

antecipação de tutela, vez que o casal se separou e não houve acordo 

com relação às visitas (o que é direito de pai e filho), a qual de fato deve 

ser regularizada, até mesmo porque, a visitação de Murilo pelo pai, é do 

melhor interesse do menor. Assim, considerando a faixa etária do infante, 

que se encontra com pouco mais de um ano, tenho que a visita não 

poderá ser efetuada em finais de semana completos e alternados, 

DEFIRO-A, por ora, para que se realize aos domingos, das 13h00 às 
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18h00, devendo o requerente devolvê-lo à requerida no mesmo dia até as 

18h00, devendo ser observado a alimentação adequada da criança, até a 

audiência ou julgamento final da lide. III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Atendendo à norma fundamental prevista no artigo 3º, § 3º do NCPC, 

entendo plausível a aplicação dos artigos 334 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. Portanto, considerando que vislumbro possibilidade de 

transação, REMETA-SE o presente feito ao CEJUSC para fins de 

designação de audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta 

do conciliador. IV – DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA 

Caso a requerida não seja encontrada nos endereços fornecidos pela 

parte autora, intime-se o requerente para informar o endereço atualizado 

da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. V – ASPECTOS FINAIS 

CITE-SE a requerida, nos termos pleiteados na inicial, ADVERTINDO-OS de 

que o prazo para contestar começará a fluir da data da realização da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC). INTIMEM-SE as 

partes. CIÊNCIA ao Ministério Público para manifestação. Às providências. 

Diamantino/MT, 03 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121930 Nr: 4062-95.2017.811.0005

 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): Miguel Abelha Neto, Edson Krustsch Sadavil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mello - 

OAB:58376-RS

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86428 Nr: 2044-77.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aridio de Arruda Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Código n. 86428

DESPACHO

Vistos, etc.

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

manifestar-se acerca da impugnação aos cálculos pelo ente municipal às 

fls. 199/202.

Às providências.

Diamantino/MT, 01 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83789 Nr: 2861-78.2011.811.0005

 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: Manoel Ferreira dos Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Clara Lucena Dutra de 

Almeida - Procurador - OAB:

 Código n. 83789

DESPACHO

Vistos, etc.

INTIME-SE, o requerido Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio 

de seu representante judicial, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca da petição e documentos de fls. 248/251.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 01 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84935 Nr: 161-95.2012.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVCAdL, SRCAL, RMdL, PLCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Barbosa da Silva - 

OAB:Estagiário, Núcleo Juridico UNEMAT - OAB:, TIAGO RODRIGO 

TEIXEIRA CAETANO - OAB:, Waldelene da Costa Porto - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Sem custas e taxa 

judiciária, eis que fora concedido benefício da assistência judiciária 

gratuita em favor da parte requerente. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, observando as formalidades legais.Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 02 de outubro de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 4481-18.2017.811.0005

 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): Juma Figueiredo Chaves, Leandro da Silva 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Santana Santana Vaz - OAB:14783

 Código n. 122895

Autos n. 4481-18.2017.811.0005

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Ante a tempestividade, recebo o recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público (fls. 186/192), nos termos do artigo 597 do CPP.

 Intimem-se os acusados acerca do teor da sentença de fls. 177/185. 

Outrossim, ante o teor da certidão de fl. 196, intime-se a acusada JUMA 

FIGUEIREDO CHAVES para constituir novo advogado.

 Após, dê-se vista dos autos à Defesa dos acusados para apresentação 

das contrarrazões no prazo legal.

 Por fim, revogo a prisão domiciliar (fls. 83/84) da acusada JUMA 

FIGUEIREDO CHAVES, vez que não há mais motivos para que subsista a 

prisão cautelar e determino a IMEDIATA expedição de ALVARÁ DE 

SOLTURA, para que a acusada seja colocada imediatamente em liberdade, 

SALVO se por outro motivo estiver presa.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 03 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83042 Nr: 1899-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Vargas da Costa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joir Augusto Laccal da Silva 

- OAB:OAB/MT 9.457

 Autos n. 1899-55.2011.811.0005

Código n. 83042
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SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

GILMAR VARGAS DA COSTA LEITE.

Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado foi beneficiado com 

a suspensão condicional do processo, contudo, não cumpriu integralmente 

com as condições estabelecidas.

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público manifestou pela 

extinção punibilidade de GILMAR VARGAS DA COSTA LEITE, em razão da 

expiração do prazo de 02 (dois) anos, sem que houvesse a revogação do 

sursis processual (fl. 119).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme estabelece o art. 89, §5º, da Lei 9.099/95:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena. (...)

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.”

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do denunciado GILMAR VARGAS DA COSTA LEITE, com 

fulcro no artigo 89, §5º, da Lei 9,099/95, sendo o arquivamento dos autos 

a medida que se impõe.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

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

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99810 Nr: 1408-09.2015.811.0005

 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: ABS, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 99810

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de alimentos proposta por ALESSANDRO BORGES 

SOUZA, representado por sua genitora LORI BORGES, em face de 

SANDRO NUNES DE SOUZA, todos já qualificados nos autos.

A exordial foi recebida e o feito foi remetido ao CEJUSC para fins de 

mediação entre as partes.

As partes transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de acordo 

de fls. 30 e 89/89-verso.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (fl. 

99).

Breve relato. Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito.

No caso em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente 

representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal.

 Ademais, devidamente preservados os interesses do(s) infante(s), 

cabível, pois, a sua homologação judicial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado 

pelas partes (fls. 30 e 89/89-v) para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do NCPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

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

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Dire

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94253 Nr: 1971-37.2014.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebert Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 1971-37.2014.811.0005

Código n. 94253

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena do reeducando Hebert Silva 

Mendes.

Da análise dos autos, constato que não há insurgência em relação ao 

cálculo de pena de fl. 223.

 Assim, HOMOLOGO o cálculo de pena de fl. 223.

Determino que seja dada vista as partes a cada 06 meses para que se 

manifestem sobre as planilhas de remição apresentadas aos autos e 

após, conclusos para homologação e inclusão no cálculo.

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.

Às providências.

 Diamantino/MT, 01 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129375 Nr: 2618-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicios Soares da Silva, Ronei Daniel Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEREIRA BRANDÃO 

FILHO - OAB:OAB/MS 16.287, JOÃO PEDRO GONÇALVES DE LIMA - 

OAB:OAB/MS 19.852

 Código n. 129375

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 13h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Tendo em vista que se trata de processo de réu preso, determino que 

seja colocada a tarja preta nos autos da capa.

Cumpra-se na forma ordenada.
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 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 05 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120693 Nr: 3552-82.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova Silva dos Santos

 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

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 03 de outubro de 2018, às 16h30min.

Código n. 120693

 Autos n. 3552-82.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Jeova Silva dos Santos.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Marcos Wagner Santana Vaz.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas. A representante do 

Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Jacira de Souza Metelo 

de Jesus.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Jacira de 

Souza Metelo de Jesus. Abra-se vista as partes para apresentação das 

alegações finais, nos termos do artigo 403, §3º, do CPP. Expeça-se o 

necessário. 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 Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109228 Nr: 2198-56.2016.811.0005

 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: Meire Paula de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Evandro Costa 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes, para, no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendam produzir.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 121746 Nr: 3970-20.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rodrigues Fin, Paulo Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 3970-20.2017.811.0005 (Cód. 121746).

4 de outubro de 2018, 13h30min, nesta cidade e Comarca de Diamantino, 

Estado de Mato Grosso, no Edifício do Fórum, Sala de Audiências da 5ª 

Vara, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge.

Promotora de Justiça: Gileade Pereira Souza Maia.

Defensor Público: Moacir Gonçalves Neto.

Testemunha: João Guilherme Ferreira Correa.

OCORRÊNCIAS

Apregoada a audiência constatou-se a presença das partes acima 

mencionadas. Ato contínuo, foi inquirida a testemunha, conforme consta 

na gravação de áudio e vídeo, já que nos termos da lei 11.419/2006, não 

houve oposição acerca da gravação do depoimento em áudio e vídeo, 

ficando desde já os presentes advertidos acerca da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo.

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz decidiu:

I – Vista ao MPE e a DPE para apresentação de alegações finais, após, 

concluso para sentença.

II – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Nada mais a constar mandou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo 

que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu Daniely Kuche, 

estagiária, que digitei.

 José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia Moacir Gonçalves Neto

Promotora de Justiça Defensor Público

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GILMAR SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 09hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIO PEREIRA PAULINO (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 28/11/2018 às 09hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIANA DA SILVA SANTOS (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 28/11/2018 às 09hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001127-31.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos. 1 - Designe-se 

audiência de conciliação. 2 - Cite-se a parte requerida para os atos desta 

ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pela escrivania, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a 

audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte requerente para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 4 - Considerando a verossimilhança 

da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista, devendo a 

requerida trazer aos autos cópia dos documentos apresentados pelo 

autor para solicitação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

04 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-68.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUI RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVA PROFISSIONAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E 

APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do requerente para manifestar 

sobre o prosseguimento do feito no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001173-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (REQUERENTE)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

ROMULO BEZERRA PEGORARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

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

OI S.A (REQUERIDO)

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico ainda, envio intimação para o recorrido Avelino querendo 

apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO BERNADINO DE TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando os autos, observo que a parte reclamante juntou 

comprovante de endereço em nome de terceiro, sem informação suficiente 

para o cumprimento de mandado de constatação, bem assim em consulta 

ao cadastro do autor no SPC/SERASA consta que a residência do autor 

está localizada em Alagoas, de forma que há dúvidas sobre a 

competência desta Comarca. A comprovação da residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante. 

Posto isso, DETERMINO que a parte autora deve apresente, em 10 dias, 

sob pena de inépcia da inicial, o devido comprovante de residência 

atualizado em seu nome, tais como: contas de água, energia e telefone. 

Caso a conta esteja em nome do cônjuge ou companheiro a parte 

reclamante deve apresentar, em conjunto, a certidão de casamento ou 

declaração de união estável com firma reconhecida em cartório. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001166-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1 - Designe-se 

audiência de conciliação. 2 - Cite-se a parte requerida para os atos desta 

ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pela escrivania, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a 

audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte requerente para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 4 - Considerando a verossimilhança 

da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista, devendo a 

requerida trazer aos autos cópia dos documentos apresentados pelo 

autor para solicitação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

04 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001202-70.2018.8.11.0005. AUTOR(A): ANTUR TRANSPORTES LTDA - 

EPP RÉU: OI MOVEL S.A Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). A parte autora alega que no ano de 2013 recebeu 

cobranças da reclamada através de faturas no valor de R$ 249,50, 

referente a 5 (cinco) linhas telefônicas existentes em nome da empresa 

autora que jamais foram solicitadas. Narra que em razão de tal fato 

interpôs ação judicial, que já se encontra transitada em julgado, autos n°. 

8013794-03.2013.8.11.0005, na qual foi reconhecida a inexistência da 

relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos. Entretanto, aduz que a 

reclamada novamente passou a emitir faturas em seu nome referentes a 

cobrança de serviços existentes nas mesmas linhas telefônicas, cujos 

débitos já foram declarados inexigíveis e a relação jurídica inexistente, 

bem como inscreveu seu CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito. Pois 

bem. No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a 

inicial observo que se encontram presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, senão vejamos: A 

probabilidade do direito alegado está revelada através da cobrança de 

serviços em 5 (cinco) linhas telefônicas, sobre as quais a autora alega 

que já foi reconhecida a inexistência de relação jurídica e declarados 

inexigíveis os débitos referentes a serviços decorrentes delas. De fato, 

verifica-se através das faturas de 2018 que os serviços cobrados 

correspondem ao plano OI internet móvel profissional para os seguintes 

números: 98463–0492, 98463–0265, 98463–8631, 98463–0494, 

98463–3998, correspondentes as mesmas linhas que foram objetos da 

ação proposta no ano de 2013, onde a sentença, com trânsito em julgado, 

reconheceu a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos 

débitos que, na época, perfaziam o mesmo valor que está sendo cobrado 

novamente da autora, qual seja R$ 49,90 por cada linha, em razão do 

mesmo serviço OI Velox 3G profissional. Ademais, verifica-se que o nome 

da empresa autora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

requerida por causa das referidas cobranças. Portanto, o perigo da 

demora é evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra-se 

restrições em seu crédito por dívida declarada inexistente, o que lhe traz 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Em que pese a existência de ação pelos mesmos fatos, 

proposta pela autora em 2013 em face da ré, autos n°. 

8013794-03.2013.8.11.0005, cuja sentença já transitou em julgado, 

verifica-se que não se trata de cumprimento de sentença naqueles autos, 

ante a existência de fato novo referente a inscrição do CNPJ da autora 

nos órgãos de proteção ao crédtito. Posto isso, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para 

que dê baixa na inscrição em questão até determinação judicial em 

contrário, sob pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com 

fundamento no art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 4 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

04 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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: 

1000445-76.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LINDOMAR PAULO DA SILVA 

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, 04 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1003742-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. L. D. S. F. (ADVOGADO(A))

M. D. P. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 15/10/2018 às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003693-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. L. D. S. F. (ADVOGADO(A))

L. D. F. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 25/10/2018 às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1003378-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (REQUERENTE)

J. F. V. N. (ADVOGADO(A))

G. S. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. W. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, por determinação da MMª. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 29/10/2018, às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT. 

Primavera do Leste, 16 de agosto de 2018. Maria Eterna Pereira da Silva 

Técnico Judiciário Matrícula 7131

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

Processo Número: 1002214-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. V. D. S. (AUTOR(A))

D. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. S. (ADVOGADO(A))

R. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 12/11/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro 

Jardim Riva, neste município.

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

Processo Número: 1004207-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. D. S. (RÉU)

A. F. (ADVOGADO(A))

D. O. D. S. (ADVOGADO(A))

 

Intime-se os Advogados Dr. Diego Oliveira da Silva OAB/MT n°. 13.743 e 

Dr. Amado Franco OAB/MT n°. 15.218, conforme instrumento de 

procuração juntado aos autos (ID 14977990), da audiência de Conciliação 

a ser realizada no dia 07/11/2018 às 17:00h no Gabinete da 1ª Vara da 

Comarca de Primavera do Leste - MT.

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

Processo Número: 1005679-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. T. (ADVOGADO(A))

S. D. S. M. (AUTOR(A))

L. M. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1005679-40.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. No que tange ao pedido liminar para a fixação de 

alimentos provisórios, verifico o cabimento diante da relação de 

parentesco evidente, comprovando a legitimidade ativa e passiva. Ao 

analisar os requisitos da necessidade do reclamante e possibilidade da 

pessoa obrigada, constato que as necessidades dos menores restam 

presumidas pelas certidões de nascimento. No entanto, não vislumbro 

elementos que lastreiem a fixação dos alimentos no montante pleiteado, 

vez que a parte autora deixou de demonstrar a condição ou evidência de 

rendimentos do réu, informando apenas que o genitor é administrador de 

um mercado. Assim, à míngua de maiores elementos de prova constantes 

nos autos, fixo alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo, hoje 

equivalente à R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), além de 

50% das despesas extraordinárias (médica, odontológica e material 

escolar), devidamente comprovadas pela requerente, devendo o 

demandado efetuar o depósito, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária informada pela parte autora no id nº 14700048, página 10. 

Considerando o documento acostado no ID 14701414, página 01/02, deixo 

de encaminhar as partes para audiência de mediação no CEJUSC, 

designando, desde já, audiência de conciliação para o dia 09/11/2018 às 

14h00min, a ser realizada sob a presidência desta Juíza, na sala de 

audiência da 1º Vara. Cite-se e intime-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação no prazo legal, bem como para que 

compareça à audiência designada. Intime-se a parte autora da presente 

decisão. Serve a presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 06/09/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152054 Nr: 5317-60.2015.811.0037

 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: ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Vistos etc.

Diante do pedido de redesignação, devidamente justificado pela 

necessidade de viagem do causídico constituído pelo requerido (f. 476 e 

804/805), redesigno a audiência de conciliação para o dia 27/02/2019 às 

14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133366 Nr: 5488-51.2014.811.0037

 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: JPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO 

- OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 Considerando a determinação de fls.107, intimo o Advogado Rafael 

Soldera Dallek para comparecer juntamente com os demais Herdeiros, à 

Audiência Mediação do dia 19/11/2018 às 14:00 horas, que deverá ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

comarca, localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na 

Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, sala 2 bloco i,Bairro Jardim 

Riva, neste município. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 210511 Nr: 4325-94.2018.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLERIS RAVANELLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20442-O

 Certifico que o advogado JEFFERSON LOPES DA SILVA - OAB-MT nº 

retirou o processo com carga rápida, em 17/09/2018, devolvendo-o 

apenas nesta data (03/10/18).

Certifico, ainda, que apesar da certidão anterior ter constado que o 

advogado foi intimado para cumprimento da decisão relativa ao dia 

31/08/2018 este informou a esta Gestora, pessoalmente, na data de 

hoje(03/10/2018), que apesar de trabalhar no mesmo escritório onde atua 

o causídico da requerida Advogado JOÃO BATISTA DE CASTRO, não tem 

procuração para representar a Senhora ANA CLERIS RAVANELLO.

Desta forma, a certidão datada de 02/10/2018 restou equivocada e neste 

ato INTIMO o Advogado JOÃO BATISTA DE CASTRO a se manifestar 

sobre a decisão a seguir transcrita: "Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. 

Promova-se o apensamento deste aos autos de inventário. Após, 

intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se 

e produzir provas, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, in albis, certifique-se e remetam-me os autos 

conclusos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142835 Nr: 1092-94.2015.811.0037

 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: EMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SANTOS VANDERLEY 

PERUCHI - OAB:SP 197003, EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA - 

OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Considerando a juntada do Laudo de Avaliação e certidão do Oficial de 

Justiça às fls. 885/890, Relatório de Estudo Psicológico juntado às fls. 

892/895 impulsiono os autos intimando-se as partes para manifestação, no 

prazo COMUM de 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo das partes deverá os autos ser encaminhado ao 

Ministério Público para manifestação em relação ao Estudo Psicológico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172896 Nr: 6757-57.2016.811.0037

 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: MOFC, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de desarquivamento, impulsiono os autos a 

Drª:MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI, OAB n°: 14026/MT, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco)dia, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006592-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE APARECIDA MENEGASSI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL FELIPE MENEGASSI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006592-22.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: CASSIANE APARECIDA MENEGASSI DA SILVA 

REQUERIDO: SAMOEL FELIPE MENEGASSI DA SILVA Vistos etc. Recebo a 

inicial, vez que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. No tocante ao pedido de tutela de 

urgência para curatela provisória, entendo necessária a oitiva das partes 

para melhor embasamento do feito, vez que o Laudo Médico (ID 15509271, 

página 02) foi emitido há um ano, bem como, em consultas realizadas 

denota-se que o requerido possui um excelente desempenho escolar, 

onde inclusive, recebeu no corrente ano o título de Estudante do Ano pela 

Câmara Municipal de Vereadores (Decreto Legislativo nº 311), de modo 

que designo audiência de entrevista[1] para o dia 27/02/2019 às 15h00min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste, 

04/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexiste qualquer 

sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, 

dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC 

e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 

2, pág. 1091).

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

Processo Número: 1006580-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (ADVOGADO(A))

A. H. P. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIMON DIAS DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006580-08.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADRIANO HENRIQUE PEREIRA DE JESUS RÉU: ROZIMON DIAS 

DE JESUS Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe salientar que o 

presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. Proceda-se às 

anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Cite-se o devedor para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, nos termos da 

inicial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de protesto do título (art. 911, p. único, c.c. 528, §3º, CPC), bem 

como de lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) meses. 

Intime-se a parte autora desta decisão. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04/10/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006125-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY EDIR FIGUEIREDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006125-43.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FERNANDA SIQUEIRA RÉU: WISLEY EDIR FIGUEIREDO DOS 

SANTOS Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe salientar que o 

presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. Proceda-se às 

anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Cite-se o devedor para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, nos termos da 

inicial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de protesto do título (art. 911, p. único, c.c. 528, §3º, CPC), bem 

como de lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) meses. 

Intime-se a parte autora desta decisão. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04/10/2018. Lidiane de Almeida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 100 de 772



Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006164-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ODAIR JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

ELIANE ELIS MOHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006164-40.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ELIANE ELIS MOHR, ODAIR JOSE DE CARVALHO Vistos, 

etc. Recebo a inicial e defiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se vista 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04/10/ 2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003472-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIO SANTOS VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUVANE PUNDRICH (REQUERIDO)

DAYANE PUNDRICH MULLER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1003472-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIO SANTOS VARGAS 

REQUERIDO: LOUVANE PUNDRICH Vistos, etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as 

partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Publicada e 

registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. 

Intime-se. Serve a presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 04/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006330-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

FABIANO BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

MARCIELA RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1006330-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANO BORGES DE 

SOUSA, MARCIELA RODRIGUES MACHADO Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

face a gratuidade da justiça. Publicada e registrada no sistema. Transitada 

em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo. Intime-se. Serve a presente como 

Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04/10/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005563-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSICLEIA DE CASTRO ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO RIBEIRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1005563-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ROSICLEIA DE 

CASTRO ALBUQUERQUE, FRANCISCO RIBEIRO DA CONCEICAO Vistos, 

etc. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 

1.060/50. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a 

transação celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de 

Processo Civil. Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, face a gratuidade da justiça. Publicada e registrada no 

sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. Intime-se. Serve a 

presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 04/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006207-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA EBERLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1006207-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA PAULA EBERLE, 

LEANDRO DA SILVA Vistos, etc. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos da Lei 1.060/50. HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes. Assim, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Isento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, face a gratuidade da justiça. 

Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas de 

estilo. Intime-se. Serve a presente como Mandado, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04/10/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005377-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

LETICIA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K JORGE FELIPPE - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente da decisão do ID 14884056, bem como da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: Processo: 

1005377-11.2018.8.11.0037; REQUERENTE: IZABEL XAVIER RAMOS 

REQUERIDO: K JORGE FELIPPE - ME O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de 

conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 15h 30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas 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 (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 3 de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002533-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

MARLUCI MACIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIEGO ALENCAR BEUMER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO AS PARTES DA DECISÃO DO ID 15601498, BEM COMO DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, CONFORME CERTIDÃO A SEGUIR TRANSCRITA: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002533-25.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARLUCI MACIEL DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 14 h 30 min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas 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 (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 1 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1006144-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

DIEGO ALENCAR BEUMER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCI MACIEL DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DAS DECISÕES DOS IDS 15618749; 

15618753 E 15422665 BEM COMO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

CONFORME ID 15652725 ABAIXO TRANSCRITO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE 

Processo: 1006144-49.2018.8.11.0037; AUTOR(A): DIEGO ALENCAR 

BEUMER RÉU: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

15 h00 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas 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 (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 1 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002533-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

MARLUCI MACIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIEGO ALENCAR BEUMER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO AS PARTES DA DECISÃO DO ID 15601498, BEM COMO DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, CONFORME CERTIDÃO A SEGUIR TRANSCRITA: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002533-25.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARLUCI MACIEL DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 14 h 30 min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas 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 (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 1 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135762 Nr: 7370-48.2014.811.0037

 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: RONAIR MIGUEL PEREIRA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A 

MT, SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - OAB:24236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29261/GO, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:24530/GO

 “Homologo a desistência formulada. Designo audiência para a oitiva da 

testemunha Wermes Rosa da Silva para a data de 13/03/2019 às 

13h00min. Os presentes saem intimados. Intime-se a parte requerida, por 

intermédio do respectivo mandatário legal, via Dje. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39669 Nr: 2176-48.2006.811.0037

 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: EDSON ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA, CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 Substituo as alegações finais orais por apresentação das razões finais 

escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, em prazos 

sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código 

de Processo Civil. Expirados os prazos para as alegações finais, 

conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175981 Nr: 8516-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HILÁRIO BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL (CASSI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANA LUZA - OAB:14.059/MT, 

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: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/O

 Processo nº 8516-56.2016.811.0037 (Código nº 175981)

Tutela de Urgência de Natureza Antecipada em Caráter Antecedente

Requerente: Hilário Brescovici

Requerida: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de conciliação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12075 Nr: 861-92.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA NOGUEIRA ARALDI, ALEX ANDRÉ ARALDI, 

CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR MENEGUEL, LEONORA NOGUEIRA 

ARALDI, ALEX RAFAEL VEIGA ARALDI, ALEX ANDRÉ ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 861-92.2000.811.0037 (Código nº 12075)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Alex André Araldi e Outros

Executados: Adelar Meneguel e Outros

Vistos etc.

Intime-se a parte Alex André Araldi, por intermédio dos mandatários legais, 

para declinar o nome e endereço dos herdeiros da falecida Leonora 

Nogueira Araldi, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175836 Nr: 8437-77.2016.811.0037

 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: ANNIBAL ANTÔNIO BIANCHINI, ILVA POLIMENO 

BIANCHINI, JOSE MARIA COSTA, SILVIA ELENA BIANCHINI, ACCÁCIO DE 

OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, SEBASTIANA ANGELA BIANQUINI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NAOHICO NOGUTI, EURICO 

BRUNETTA, ELOI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FORNOS DIAS - 

OAB:12920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONE MARIA GRANDO - 

OAB:MT/9.875-B

 Processo nº 8437-77.2016.811.0037 (Código nº 175836)

Ação de Usucapião Extraordinária

Requerentes: Annibal Antônio Bianchini e Outros

Requerido: Nelson Naohico Noguti

Vistos em correição permanente.

Determino a pesquisa de endereço do cônjuge virago do requerido, Sra. 

Maria Terue Noguti, mediante acesso aos sistemas disponibilizados por 

convênio e expedição de ofícios requisitórios às operadoras de telefonia 

móvel.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei (CPC, art.73, §1º).

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).

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164249 Nr: 2319-85.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE, MARGARETE EMIKO 

TAGO MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo do requerente. Certifico ainda, que nesta 

data INTIMO o requerente a dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147578 Nr: 3294-44.2015.811.0037

 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: SAMOEL ANGELO MONTANHER, MARIA APARECIDA 

BORTOLO MONTANHER, SUZETE APARECIDA MONTANHER BORTOLO, 

JOÃO NARCISO BORTOLO, SIDNEI ANTONIO MONTANHER, LEILA 

FRANCISCA MARCELINA MONTANHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ZATTA E ZATTA 

LTDA, LEONIDAS JOSÉ ZATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, 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: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 3294-44.2015.811.0037 (Código nº 147578)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Samoel Ângelo Montanher e Outros

Embargados: Banco Bradesco S/A e Outro

Vistos etc.

O requerido Leonidas José Zatta, regularmente citado por edital (544), não 

contestou a ação.

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, 

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, inclusive da impugnação, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7588 Nr: 54-82.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZATTA E ZATTA LTDA, LEONIDAS JOSÉ 

ZATTA

 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:

 Processo nº 54-82.1994.811.0037 (Código nº 7588)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Zatta & Zatta Ltda. e Leonides José Zatta

Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos 

executados, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil 

(fls.247v).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149900 Nr: 4344-08.2015.811.0037

 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: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, ROGERIO 

CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 Processo nº 4344-08.2015.811.0037 (Código nº 149900)

Embargos de Terceiro

Embargante: Ronivaldo de Souza Camargo

Embargada: Iharabrás S/A Indústrias Químicas

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 4871-04.2008.811.0037

 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: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 4871-04.2008.811.0037 (Código nº 52279)

Ação de Execução Hipotecária

Exequente: Banco John Deere S/A

Executados: Darci Camargo e Ronivaldo de Souza Camargo

Vistos etc.

Atente-se o mandatário legal da parte autora que o Juízo não determinou a 

suspensão da tramitação da carta precatória expedida para o Juízo da 

Comarca de Barra do Garças (MT). Ao contrário, solicitou a devolução 

devidamente cumprida.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil, bem 

como a restrição via Sistema RENAJUD (fls.249).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149020 Nr: 3857-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SCHEFFER DAL PONT, FLAVIA 

CALGARO DAL PONT, AMÉRICO DAL PONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3857-38.2015.811.0037 (Código nº 149020)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: O Telhar Agropecuária Ltda.

Executados: Lucas Sheffer Dal Pont e Outros

Vistos em correição permanente.

Ciente da renúncia para efeito de arbitramento de honorários no momento 

processual oportuno.

Autorizo a manutenção do advogado renunciante como terceiro 

interessado ante a absoluta ausência de prejuízo à parte exequente.

Intimem-se as partes para informarem sobre a eventual formalização de 

acordo, ante o protocolo de petição de juntada de recibo nos autos 

apensos, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168091 Nr: 4274-54.2016.811.0037

 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: LUCAS SCHEFFER DAL PONT, FLAVIA CALGARO DAL 

PONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO ANDRE MULLER 

LORENZON - OAB:RS 39469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:MT 5882

 Processo nº 4274-54.2016.811.0037 (Código nº 168091)

Ação Revisional de Contrato

Requerentes: Lucas Sheffer Dal Pont e Flávia Calgaro Dal Pont

Requerida: O Telhar Agropecuária Ltda.

Vistos etc.

Intimem-se as partes para informarem sobre a eventual formalização de 

acordo, ante o protocolo de petição de juntada de recibo (fls.263), em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 710 Nr: 145-02.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE 

ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS ROSA - 
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OAB:4990-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:OAB/MT 3921

 Processo nº 145-02.1999.811.0037 (Código nº 710)

Ação de Execução

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Tamil – Indústria e Comércio de Milho e Derivados Ltda. e 

Outros

Vistos etc.

Em apenso aos autos nº 737-80.1998.811.0037 (505).

Processo suspenso (fls.977).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29236 Nr: 1571-73.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDIO FRANCISCO DOS SANTOS, VALDIVINA 

RODRIGUES ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB - 

INSTITUTO DE RESSEGURO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:5224-MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, NELSON DA 

COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, PAULO SERGIO MARTINS LEMOS - 

OAB:MS/5.655, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, ROGERIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 Processo nº 1571-73.2004.811.0037 (Código nº 29236)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Ato 

Ilícito

Requerentes: Deoclidio Francisco dos Santos e Valdivina Rodrigues 

Rocha dos Santos

Requeridos: Rápido Chapadense Viação Ltda. e Expresso Rubi Ltda.

Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera 

do Leste (MT), mediante redistribuição, consoante determinação judicial 

derradeira.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 249 Nr: 555-94.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO DELIBERALI, IVO DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVE DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - OAB:265707, ROGERIO DE 

BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 Processo nº 555-94.1998.811.0037 (Código nº 249)

Ação de Reintegração de Posse

Requerentes: Primo Deliberalli e Ivo Deliberalli

Requerido: Herve do Espírito Santos

Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o pedido de 

sucessão processual (fls.600), em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

109, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33452 Nr: 1701-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:MT 5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - 

OAB:3786/MT, JEOVANI ALBERTO DAMO - OAB:14927MT, JOSE 

CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:MT 1938-A, Leonardo Bruno Vieira 

de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Processo nº 1701-29.2005.811.0037 (Código nº 33452)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Emílio Divino Rodrigues

Executados: Roque Lazari e Lenir Cechin Lazari

Vistos etc.

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o inteiro teor da 

informação prestada pela empresa Bungue Alimentos S/A 

(fls.1.002/1.008), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6619 Nr: 95-10.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETWEL MAXIMIANO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JOSE DA ROCHA 

- OAB:RS 3.742, HENRIQUE JOSE DA ROCHA - OAB:RS 36568, RICARDO 

JOSE DA ROCHA - OAB:RS 62.882

 Processo nº 95-10.1998.811.0037 (Código nº 6619)

Cumprimento de Sentença

Exequente: BRF S/A

Executado: Betwel Maximiano da Cunha

Vistos etc.

A parte executada não tem saldo a receber. Ao contrário, deve ser 

instada a pagar o remanescente do débito, conforme cálculo judicial.

Destarte, intime-se a parte executada para pagar o remanescente do 

débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 180623 Nr: 10893-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DAL PIVA, LOURDES ANTONIA DAL PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Processo nº 10893-97.2016.811.0037 (Código nº 180623)

Cumprimento Provisório de Sentença

Exequentes: Onofre Dal Piva e Lourdes Antônia Dal Piva
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Executado: Domingos Avelino Chimello

Vistos etc.

Tendo em vista a atribuição de efeito suspensivo (fls.703), aguarde-se o 

julgamento do recurso de apelação, com subsequente conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65215 Nr: 5057-90.2009.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrick Alves Costa - 

OAB:7993-B/MT

 Processo nº 5057-90.2009.811.0037 (Código nº 65215)

Ação de Consignação em Pagamento

Requerente: Sindicato Rural de Primavera do Leste (MT)

Requerido: ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição

Vistos em correição permanente.

A proposta apresentada pela perita judicial é compatível com o trabalho a 

ser realizado, inclusive o número de horas, sendo pertinente ressaltar que 

a proposta apresentada pela perita Heloísa Helena Gatto Morinigo apenas 

serve como parâmetro para o número de horas despendidas, já que o 

valor da hora técnica sofreu reajuste em face do transcurso do prazo de 

quase 4 (quatro) anos entre uma proposta e outra.

Portanto, arbitro os honorários periciais em R$7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais).

Intime-se a parte requerida para depositar o valor correspondente, em 

conta judicial, em 15 (quinze) dias (CPC, art.95, §1º).

Intime-se a parte autora para apresentar os documentos solicitados pela 

perita judicial, em 15 (quinze) dias.

Efetuado o depósito judicial e apresentados os documentos solicitados, 

intime-se a perita para indicar o local, data e horário para ter início a prova 

pericial (CPC, art.474), intimadas as partes.

Aportando o laudo pericial, no prazo já fixado pelo Juízo (fls.235), 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, art.477, §1º).

Ultimadas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161049 Nr: 855-26.2016.811.0037

 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: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:OAB/DF 24.233

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 21137 Nr: 2464-35.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NADIR 

SUCOLOTTI, NEDI SUCOLOTTI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ANTONIO MARTELLO JUNIOR - OAB:MT 6370, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 

6358, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 Intimo os advogados das partes para manifestarem-se sobre a 

informação prestado pela contadoria, como segue:

PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

 Cod. 21137 Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Crespani e Sucolotti Ltda, Nadir Sucolotti e Nedi Sucolotti 

Crespani

Cálculo - Certifico que não foi possível cumprir a determinação decisão às 

fls.121., uma vez que o v. Acórdão de fls.143. determinou que fosse 

aplicada a comissão de permanência no período de inadimplência. Ocorre 

que o contrato não apresenta o percentual da referida comissão, somente 

informa que seria conforme a taxa de juros de mercado fornecida pelo 

Banco Central. No entanto, como a dívida teve início no ano de 2000, não é 

possível obter as taxas de juros de todo período da dívida, pois o Banco 

Central não disponibiliza as taxas de juros dos períodos anteriores ao ano 

de 2009, conforme informação do Banco Central no verso.

Primavera do Leste, 03 de outubro de 2018. Idelbrando Silva de Oliveira 

Técnico Judiciário – Mat.8677

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171506 Nr: 5940-90.2016.811.0037

 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: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, MARIA BORTOLANZA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, WILSON 

BELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, 

Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE 

MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT 12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215, 

WILSON BELONE - OAB:19428

 Considerando o Acordão da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, 

INTIMO as partes, através de seus respectivos advogados, para 

manifestarem nos autos, no prazo legal, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171890 Nr: 6157-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE WINSTON LAFORGE GOMM, 

ADRIANE CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37243 Nr: 5226-19.2005.811.0037

 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: JUNIAS RONALD BRAUN, BRIGITTE GRUNEMBERG 

BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13679 Nr: 1992-05.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CASADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Anaides Cabral Neto - 

OAB:OAB/MT 7.859-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 1992-05.2000.811.0037 (Código nº 13679)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Célio Casadia

Executado: Espólio de Vilceu Francisco Marchetti

Vistos etc.

Solicite-se ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT) 

informação quanto a inventariante e à eventual ultimação do inventário 

autuado sob o nº 1710-25.2014.811.0053 (70626).

Aportando a informação, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165346 Nr: 2829-98.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO E TELEVISÃO MASSA LTDA (TV CIDADE 

RECORD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE E SANTOS LTDA, MARIA SUSANA 

SOSA SANTOS, KARINE DOS SANTOS FELIPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNA ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 18.262, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 Processo nº 2829-98.2016.811.0037 (Código nº 165346)

Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica

Requerente: Rádio e Televisão Massa Ltda.

Requeridos: Maria Susana Sosa Santos e Outros

Vistos em correição permanente.

Citem-se os sócios kemer Jorge Felippe e Clovis Antônio Coelho para 

manifestarem-se e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art.135).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144187 Nr: 1708-69.2015.811.0037

 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: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA ÁVILA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B

 Processo nº 1708-69.2015.811.0037 (Código nº 144187)

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

Requerente: Chubb do Brasil Companhia de Seguros

Requerida: Souza Ávila & Cia Ltda. - ME

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de conciliação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75447 Nr: 7762-27.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ZELENSKI, RUDIMAR ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMÓVEIS DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:13044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº 7762-27.2010.811.0037 (Código nº 75447)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Edson Zelenski e Rudimar Zelenski

Executado: Automóveis Dias Ltda.

Vistos em correição permanente.

A impugnação ao cumprimento de sentença é manifestamente 

intempestiva (CPC, art. 525), motivo pelo qual não conheço da defesa 

executiva, cujo teor, aliás, é reprodução da exceção de pré-executividade 

já julgada.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil 

(fls.323).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101884 Nr: 1292-43.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ BASTOS CORTES, MARA CELI NEVES 

CORTES, IRAIDES BENOSSI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 
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NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, RICARDO 

BARBOSA DE ABREU - OAB:14278/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: NÃO EXISTE O NR, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109926 Nr: 241-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CAETANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172517 Nr: 6554-95.2016.811.0037

 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): PATRICIO TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124431 Nr: 7005-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51688 Nr: 7399-45.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Intimar a parte autora para manifestar-se nos autos, eis que em pesquisa 

ao sistema não foi encontrada nenhuma carta precatória distribuída para 

Barra do Garças-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41350 Nr: 3790-88.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI LORENZZON, SIDNEI POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Certifico que nesta data intimo o advogado do exequente para informar 

onde ocorreu o óbito do executado Sidnei Polato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166917 Nr: 3639-73.2016.811.0037

 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: CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 3639-73.2016.811.0037 (Código 166917)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c 

Indenização

Requerente: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda.

Requerido: Marildo Rosseto

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8341 Nr: 5-51.1988.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUES, LAURINDA ALVES DE 

HENRIQUES, UBALDINA CARVALHO ALVES, AMERICO SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - OAB:MT 

5.089-B, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727, OTHON FIALHO 

BLESSMANN - OAB:2737-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE SOUZA PEDROSO 

- OAB:12840/PR, SAMUEL SILVATI - OAB:OBA/PR 16.962

 Processo nº 5-51.1998.811.0037 (Código 8341)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias LTDA

Executados: Fernando Henrique e Outros

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial anexo, 

intimando-a, no mesmo ato, 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 a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.473).
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Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006675-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARLA POLLI (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 : 

1006675-38.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ANA KARLA POLLI 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, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006692-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. R. (ADVOGADO(A))

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006692-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADEMIR 

SONAGLIO 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. Outrossim, verifico que o 

requerente atribuiu o valor da causa em R$ 9.840,58 (nove mil oitocentos e 

quarenta reais e cinquenta e oito centavos), sendo que nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor conferido à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas, que neste 

caso é de R$ 16.200,58 (dezesseis mil duzentos reais e cinquenta e oito 

centavos), conforme informado na inicial (ID nº 15414624, pág. 02). Nesse 

sentido: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas 

ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016). 

Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado para, 

no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o valor da causa, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 

485, III, ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006718-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO VIECILI (REQUERENTE)

ROSELANE RIVA VIECILI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Miguel Becker Maciel e outros (REQUERIDO)

 

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 

juntar nos autos cópia da procuração , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006687-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(LITISCONSORTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE LAPORTE (LITISCONSORTE)

 

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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005329-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. A. (ADVOGADO(A))

H. A. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. V. P. (ADVOGADO(A))

B. B. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005329-86.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: HELIO ADRIANO ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos. Trata-se de PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE proposto por 

FELIPPE MOURA ROCHA, representado por Hélio Adriano Rocha, em face 

do BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificados nos autos. Relata 

que, Silvone Moura da Rocha, genitora do requerente, contratou uma 

apólice de seguro nº 686 743, porém, veio a óbito na data de 15/09/2015. 

Alega que a requerida informou que o requerente não possui direito de ser 

incluído na apólice, considerando o seguro entrou em vigência 01/04/2011 

e o menor nasceu em data posterior ao contrato. Assim, requer em tutela 

antecipada, inaudita altera parte, a determinação para que o requerido 

apresente a exibição e habilitação de documentos que se encontram em 

sua posse, visto que a parte é herdeiro, bem como requer que seja 

habilitado na apólice de seguro. É o relatório. Fundamento e decido. 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. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e DETERMINO que o 

requerido apresente a exibição e habitação de documentos no prazo de 

48 (quarenta) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 1 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000230-04.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DETOFOL BORTOLI (AUTOR(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANE VEISE ORTIZ (RÉU)

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

JACI FLORINALDO ANTONIAZZI (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 : 

1000230-04.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JUREMA DETOFOL BORTOLI 

RÉU: JACI FLORINALDO ANTONIAZZI, MARIA ELIANE VEISE ORTIZ 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. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDEMI PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1000837-85.2016.8.11.0037. AUTOR(A): VALDEMI PEREIRA NETO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

WILLIAN DE SOUZA PEREIRA, menor púbere, neste ato representado por 

seu genitor VALDEMI PEREIRA NETO contra PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 13/09/2016, foi vítima de 

acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu lesão permanente no membro superior direito. 

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 

13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de 

acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id. 4531121/4531109). 

No Id.4572670 , recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. 

Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

falta de interesse de agir e invalidade do documento apresentado pelo 

autor como comprovante da realização de pedido administrativo anterior. 

No mérito, alega a inexistência de prova do dano decorrente de acidente 

de trânsito e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 

5843625). No Id. 5857276, apresentação de impugnação pela parte autora. 

No Id. 8317606, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes 

se manifestado nos Ids 8682396 e 8806460. No Id. 9710388, o Ministério 

Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide e pela parcial 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização ao autor levando-se em conta a graduação das 

lesões, com correção monetária desde o evento danoso, e juros a partir 

da citação, bem como, o deposito dos valores indenizatórios em conta 

poupança de titularidade do menor Willian de Souza Pereira, de forma a 

resguardar seu patrimônio. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. 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. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da alteração do pólo passivo da lide Com relação à alegação 

de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, 

conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta 

mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que 

todas as seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Da Inexistência 

de Requerimento Administrativo Perante à Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Ausência de Interesse de Agir A requerida arguiu ausência de 

interesse de agir, já que a parte autora não esgotou a via administrativa 

para cobrar o seguro. Verifico, no entanto, que a requerente juntou aos 

autos (Id. 4531111) cópia do requerimento administrativo. Quanto à 

validade do referido documento para constituir comprovante da realização 

de pedido administrativo anterior, torna-se desnecessária a comprovação, 

uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é condição para 

a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, 
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XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à justiça. 

Esse, inclusive, é o entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE 

PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Afastadas as preliminares suscitadas, 

passo a apreciação do mérito. Da Inexistência de Prova de Dano 

Decorrente de Acidente de Trânsito e Não Comprovação do Nexo Causal: 

A parte requerida alega que o boletim de ocorrência é documento 

imprecindível para propositura da ação e que o boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, posteriormente ao 

acidente, não possui a mesma força probante do que aquele lavrado pela 

referida Autoridade Policial. O prontuário de atendimento médico e o 

Relatório de Ocorrência do SAMU (ID. 4531121), que identificam a vítima e 

estão devidamente registrados nos órgãos competentes, com assinatura 

do responsável, gozam de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que 

o boletim de ocorrência não é documento indispensável para comprovação 

do dano causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). No ID 

4531121, consta prontuário de atendimento médico e relatório de 

ocorrência do SAMU, com horário e identificação da vítima. Da Inexistência 

de Prova da Invalidez: Arguiu, também, que a autora não apresentou toda 

a documentação indispensável à propositura da ação, em especial os 

exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

pericia médica colacionada no processo no Id. 8317606. Dos Valores da 

Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “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.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo prontuário de atendimento e relatório de ocorrência do SAMU (Id. 

4531121) e perícia médica (Id. 8317606). No caso dos autos, o laudo 

pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e 

o acidente narrado, que resultou em invalidez intensa (75%) em membro 

superior direito (70%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT 

o segurado tenha que comprovar o acidente com um documento 

específico; apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa 
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do Consumidor aos Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a 

parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme 

determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais 

devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete a parte autora 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do 

artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT. 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. 

PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8 Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 

e nº 11.945/09: Alega a requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 

11.945/09 são incompatíveis com a Constituição Federal. No entanto, não 

há que se falar em inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal 

Federal julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 

4.350 e 4.627, que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito 

jurisprudência: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Da Impossibilidade da 

Incidência de Correção Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a 

requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório 

passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, 

diante da desvalorização da moeda, requer que o valor seja atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que 

fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal 

de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção 

monetária incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do 

STJ que dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Assim, entendo que a correção monetária deverá incidir 

data do evento danoso, despropositada a correção desde a Medida 

Provisória. Ainda, conforme entendimento sedimentado em sede de 

Recurso Especial Repetitivo e posteriormente Sumulado, os juros 

moratórios incidirão desde a citação, conforme enunciado nº 426 da 

Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat 

S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – 

DPVAT à parte autora WILLIAN DE SOUZA PEREIRA, no valor de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido 

de juros moratórios desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária da indenização por morte ou invalidez a partir do evento 

danoso. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que se 

fixa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em consonância com o artigo 

85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 02 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000172-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LOPES DA SILVA NETO (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000172-35.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELIAS 

LOPES DA SILVA NETO Vistos. Defiro o postulado (id. 14382017). 

Oficie-se ao DETRAN-MT para que proceda a baixa na restrição do veículo 

de placa NPL-6725 (ID. 14382039). Após, 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. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003242-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE NONATO FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (EXECUTADO)

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003242-26.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JOSE HENRIQUE NONATO FILHO EXECUTADO: SUPER AGRO 

SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME, ELIDIO DE 

OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TITULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por JOSE HENRIQUE NONATO FILHO em face de 

SUPER AGRO COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA e 

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZÁRIO JUNIOR, ambos qualificados nos autos. No 

ID 15091485, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 
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homologação do acordo e a consequente extinção do feito, bem como pela 

substituição do encargo de fiel depositário. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

judicial entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado no Id 15091485, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão. Defiro o 

pedido de substituição do fiel depositário, e determino a nomeação do sr. 

Ricardo Matheus Domiciano como fiel depositário do bem apreendido (Id 

14585178), conforme acordado entre as partes. Sem prejuízo, determino a 

suspensão do processo até 30/03/2020, nos termos dos artigos 313, II, 

921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. Decorrido 30 dias da data 

final da suspensão, caso não haja manifestação das partes, 

presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, devendo o feito 

ser remetido à conclusão para extinção. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004201-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 4 2 0 1 - 3 1 . 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: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. Recolhidas as diligências pela 

parte requerente, proceda-se conforme requerido no ID nº 15096104. 

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: 1005053-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (EXECUTADO)

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005053-55.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

EXECUTADO: SINAL VERDE SERVICE LTDA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CAMPOS E RIBEIRO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face de INTERCITY TRANSPORTES 

LTDA (CITYBUS) – SINAL VERDE SERVICE, ambos qualificados nos autos. 

No Id 15004768, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até liquidação final da 

dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado no Id 15004768, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão. Expeça-se alvará para liberação dos valores 

bloqueados no ID 13738102 em favor do exequente, conforme requerido. 

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

acerca da liberação dos veículos bloqueados no Id 13738102, visto que o 

acordo é omisso neste ponto. Sem prejuízo, determino a suspensão do 

processo até 28/09/2018, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, 

todos do Código de Processo Civil. Decorrido 30 dias da data final da 

suspensão, caso não haja manifestação das partes, presumir-se-á que o 

acordo foi integralmente cumprido, devendo o feito ser remetido à 

conclusão para extinção. Após certifique-se e concluso para sentença. 

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: 1001436-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR (ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE CADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001436-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GILBERTO JOSE CADOR 

REQUERIDO: FUNDACAO GETULIO VARGAS Vistos. Sobre a certidão 

constante no ID nº 15691285, diga a parte requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003818-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ALVES PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003818-19.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA ALVES PIRES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por MARIA DE 

FATIMA ALVES PIRES em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 
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data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, visto não haver laudo emitido pelo 

IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente, 

vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 

existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

(TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017). 

Refutadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 12794952). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 
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intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que 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, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003823-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003823-41.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DOUGLAS SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por DOUGLAS SOARES em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. 

O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. Com 

relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, visto não haver laudo emitido pelo 

IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente, 

vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 
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existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

(TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017). 

Refutadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 12794952). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que 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, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003827-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SEVERINO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003827-78.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GUSTAVO SEVERINO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por GUSTAVO 

SEVERINO NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 
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disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, visto não haver laudo emitido pelo 

IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente, 

vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 

existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

(TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017). 

Refutadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 12794952). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que 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, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARTA SANTANA DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003747-17.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARTA SANTANA DUTRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por MARTA SANTANA DUTRA 

em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados 

nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a 

analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 
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operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, visto não haver laudo emitido pelo 

IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente, 

vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 

existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

(TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017). 

Refutadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 
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CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 12794952). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que 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, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005778-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RUDE PATRICIO (RÉU)

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005778-10.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RÉU: 

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP, RICARDO RUDE PATRICIO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por BRQUALY ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA em face de PATRICIO TRANSPORTES LTDA EPP e 

RICARDO RUDE PATRÍCIO, ambos qualificados nos autos. 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 monitória é pertinente (artigo 700, Código de 

Processo Civil). Não estando presentes as hipóteses de improcedência 

liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e 

concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Faculta-se aos 

requeridos, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena 

de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderão os 

requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o 

crédito do Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de 

Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros legais, 

nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo 

Civil. Ficam os requeridos alertados de que, não sendo cumprido o 

mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido 

o parcelamento na forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do 

Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 22/11/2018, às 13h40min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. 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, 04 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003698-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CHAVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003698-73.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JEFFERSON CHAVES DOS SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

em face de JEFFERSON CHAVES DOS SANTOS, qualificados nos autos. A 

ausência de prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda que a 

devedora tenha descumprido a obrigação contratual ligada à informação 

de seu novo endereço, não comprova a constituição em mora, sendo 

incabível, portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de 

procedibilidade à ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do 

Decreto-lei nº 911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela 

em mora, qual seja, o protesto do título e a intimação por edital (Agravo de 

instrumento nº 897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de 

Direito Privado). Assim, a inexistência do preenchimento dos requisitos 

estampados pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não 

comprovação da mora da agravada, de modo que inviável se mostra o 

decreto de apreensão do bem. Corroboram esse entendimento os 

seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA 

MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O 

DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital 

é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor. 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas 

para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 
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APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA 

NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, 

exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de 

origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação 

do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de 

Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no 

sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013). Ante o exposto, intime-se o autor para 

comprovar a mora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 18 

de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003065-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MORENO LAPORTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003065-62.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARLENE GONCALVES DE CARVALHO RÉU: JOAO MORENO 

LAPORTE Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela 

parte requerente quanto à decisão anterior que indeferiu o pedido de 

justiça gratuita. Contudo, tal pedido não merece acolhimento por não 

encontrar respaldo no ordenamento jurídico. Desta feita, INDEFIRO o 

pedido de ID nº 15181279, mantendo a decisão de ID nº 14569414 na 

íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos. Sem prejuízo, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) 

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-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001629-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ADRIANO LUIZ BARCHET (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 : 

1001629-68.2018.8.11.0037. AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: ADRIANO LUIZ BARCHET Visto, Trata-se de ação de 

cobrança proposta por Cooaleste - Cooperativa Agrícola dos Produtores 

Rurais da Região Sul do Mato Grosso contra Adriano Luiz Barchet, ambos 

qualificados nos autos. As partes entabularam acordo, para tanto 

requerem a homologação e extinção do processo (id. 13202804). É o 

relatório. Fundamenta e decide-se. Forte nesses Fundamentos, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo id. 13202804, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julga extinto este feito, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Custas e taxas judiciarias conforme acordado entre as 

partes. Com o trânsito em julgado, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000313-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

VIVIANE TOMAZETTI (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000313-20.2018.8.11.0037. 

EMBARGANTE: JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE, JESSICA 

APARECIDA LOURENCETTE EMBARGADO: VIVIANE TOMAZETTI Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento 

pelas embargantes 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 nº 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 as embargantes terem alegado na exordial que não possuem 

condições financeiras, denota-se pela análise da exordial que não são 

pessoas de parcos recursos, vez que são produtoras rurais. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 

INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC - PESSOA 

JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO 

DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO 

RECURSAL - DESERÇÃO No caso de pessoa jurídica, não basta a mera 

declaração para a concessão do benefício da justiça gratuita, é 

necessário demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas do 

processo. Súmula nº 463, II, do TST. Agravo de Instrumento a que se nega 

provimento. (TST - AIRR: 29108008920085090028, Relator: Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 19/09/2018, 8ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 21/09/2018). Desta forma, a míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira das 

embargantes, não há como ser deferido o referido requerimento. Reputo 

ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira das embargantes, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas processuais e 

de que possuem várias dívidas em atraso. 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, 1º de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001686-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR SILVA PATROCINIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNER PAZ ROESE (REQUERIDO)

TECSILOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

ELEMAR MACHADO ROESE (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001686-23.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ITAMAR SILVA PATROCINIO 

REQUERIDO: TECSILOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, ELEMAR 

MACHADO ROESE, KENNER PAZ ROESE 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 
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necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001163-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

GETULIO PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

 

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 : 

1001163-11.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: GETULIO PEREIRA DA SILVA 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 1º de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003442-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOURADO DE SOUSA (REQUERENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (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 : 

1003442-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RONALDO DOURADO DE 

SOUSA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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, 1º de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004299-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EMBARGANTE)

MARCELO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

 

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 : 

1004299-79.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: ATAIDES DE PAULA 

FRANCO - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Intime-se a parte requerente pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002449-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOMINGOS OLIVEIRA CHIMELLO (EMBARGANTE)

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

RAUL ALENCAR CHIMELLO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EMBARGADO)

 

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 : 

1002449-87.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: RAUL ALENCAR CHIMELLO, 

JAIR DOMINGOS OLIVEIRA CHIMELLO EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO 

GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Vistos. Ante a certidão de ID nº 

14981332, proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos 

termos do artigo 290 e 485 III, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005931-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005931-43.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SARA JOSE DE SOUZA Compulsando os 

autos, verifico que o requerente atribuiu o valor da causa em R$ 26.674,94 

(vinte e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos), sendo que nas ações fundadas em contratos de alienação 

fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as vincendas, que neste caso é de R$ 7.331,94 (sete mil trezentos e trinta 

e um reais e noventa e quatro centavos), conforme informado na inicial (ID 

nº 15414624, pág. 02). Nesse sentido: RECURSO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/03/2016). Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado para, no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o 

valor da causa, bem como recolha a diferença das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000413-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SORANCO (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 : 

1000413-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: MARCELO SORANCO Vistos. Trata-se de BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de MARCELO 

SORANCO, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 15108502, 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. Custas e taxas 

pagas (ID nº 11580517 e 11580444). Sem honorários, uma vez que não se 

formou o contraditório. Verifico que não consta nenhuma restrição judicial 

a ser baixada por este juízo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

03 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004841-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LAZARO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004841-97.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LAZARO CANDIDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

WASHINGTON VINICIUS GOVEIA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. O requerido 

arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. Com relação à 

alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência 

pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 

dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema de Seguro 

DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, §5º, da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, visto não haver laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º, dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente, vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 

existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

(TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017). 

Refutadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 
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nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 12794952). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que 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, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004678-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. D. A. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004678-20.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA Vistos. É cediço que o credor 

possui outro meio para constituir a mora, qual seja, o protesto do título e a 

intimação por edital, de modo que SUSPENDO o feito e DETERMINO a 

intimação da parte requerente para que junte aos autos referido 

documento, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação. Decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias, ou aportando aos autos à caracterização da 

mora, certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000430-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA (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 : 

1000430-79.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME, MARIA NAIR 

GOMES DE OLIVEIRA Vistos. Recolhidas as diligências pela parte 

exequente, proceda-se conforme requerido no ID nº 14974837. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003243-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LOPES CANDIDO (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003243-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CLEBER LOPES CANDIDO Vistos. Tendo em vista o decurso 

de 30 dias desde o protocolo da petição retro, defiro parcialmente o pedido 

de Id. 15193014 e determino a dilação do prazo em 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Determino que todas as intimações decorrentes 

deste feito sejam realizadas em nome do advogado Dr. GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI e Dr. RODRIGO FRASSETTO GÓES, 

conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003157-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NASCIMENTO SILVA (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 : 

1003157-74.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIANO 

NASCIMENTO SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de LUCIANO NASCIMENTO SILVA, devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 15245091, a parte requerente pugnou 

pela desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

oportunidade em que pugnou por sua extinção. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 
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honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005911-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARVALHO IBSCH (AUTOR(A))

GILBERTO LUIS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PEREIRA ROCHA (RÉU)

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES (ADVOGADO(A))

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (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 : 

1005911-86.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ALEXANDRE CARVALHO IBSCH 

RÉU: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, AGNALDO PEREIRA ROCHA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO de RESSARCIMENTO/REPARAÇÃO de DANOS 

CAUSADOS EM ACIDENTE c/c LUCROS CESSANTES ajuizada por 

ALEXANDRE CARVALHO IBSCH em face de O TELHAR AGROPECUÁRIA 

LTDA e AGNALDO PEREIRA ROCHA, todos qualificados nos autos. As 

partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação do 

acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da dívida, conforme ID 

15633733. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a suspensão do feito até a liquidação final da dívida. Assim 

sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado acima, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 2 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006263-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA PELLARIGO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

B P QUEIROZ - CANTINA - 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: 1005424-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

LIMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISIANE ANDRESSA DE LIMA (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 

manifestar sobre os endereços de ID 15683046, bem indicar em qual 

endereço para expedição do mandado , bem como comprovar o 

pagamento da diligência no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004330-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (RÉU)

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (RÉU)

 

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 se 

manifestar sobre os endereços de IDs 15683006, 15683005 e 15683004 , 

bem como indicar em qual endereço para ser expedido o mandado , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001394-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DOUGLAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo e a parte requerida não contestou, apesar 

de citado, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29928 Nr: 2227-30.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRONII KILIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, GUILHERME RIBEIRO MARTINS - OAB:169.941, 

Mikaele Kloppel Silva - OAB:OAB/SP 367.381, RENATO SOUSA DUTRA 

- OAB:5809/MT, WILLIAN MARCONDES SANTANA - OAB:SP-129.573

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por SAFRONII KILIN em 

face do TELESP – TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 247/253, alvarás de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme alvarás expedidos às fls. 247/253.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141015 Nr: 191-29.2015.811.0037

 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: CLEONICE FATIMA TRIACCA FERRACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO 

RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado às fls. 105/113, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executado imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67645 Nr: 7528-79.2009.811.0037

 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: JUNIAS RONALD BRAUN, BRIGITTE GRUNEMBERG 

BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado às fls. 179/180, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executado imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112652 Nr: 3033-84.2012.811.0037

 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): LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - 

OAB:SP 84.314, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:MT 15329, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BV 

FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos.

À fl.77, a parte exequente pugnou pela desistência da ação e a extinção 

do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas e taxas pagas (fls. 19/26).

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167420 Nr: 3891-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Postergo a análise do pedido retro para momento posterior à manifestação 

nos autos em apenso.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180699 Nr: 10922-50.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Primeiramente, intime-se a parte embargante para manifestar-se quanto à 

proposta de acordo (fl. 220), no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115670 Nr: 6233-02.2012.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 
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certidões atualizadas das matrículas dos imóveis, quando, então, será 

analisado o pedido de fl. 118.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148499 Nr: 3676-37.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, 

MATOSINHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MARINES 

NUNES TUBINO, NEIDA TERESINHA DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487, VALDEMIR BARSALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CORDEIRO TURRA - 

OAB:OAB/SP 223.896, HENRIQUE MARCATTO - OAB:OAB/SP 173.156, 

MARCELO ANTÔNIO TURRA - OAB:OAB/SP 176.950, WALDIR CECHET 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127918 Nr: 862-86.2014.811.0037

 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: INÊS SCHUSTER KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Bueno da Silva - 

OAB:9896/MT, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Vistos.

Intimem-se as partes requeridas para se manifestarem quanto ao pedido 

de julgamento antecipado da lide (fl. 282), no prazo 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119421 Nr: 1826-16.2013.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA - ME, MARCOS VEZINTAINER, MARCIEL VEZINTAINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169784 Nr: 5132-85.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FLÁVIO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46380 Nr: 1846-17.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE CAMPOS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:5.124, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:35080/PR, JEAN CARLOS STORER - OAB:, LUIS FERNANDO 

BIAGGI JUNIOR - OAB:23324/PR

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 3096-07.2015.811.0037

 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: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS LUGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Deus Lugo - 

OAB:OAB/MS 2638

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o autor interpôs recurso de Agravo de 

Instrumento à fls.114/118. Assim, certifique-se sobre a tempestividade do 

referido recurso e sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

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

homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 3234-13.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 
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12406-A, OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:14238-MT, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:MT/ 

11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 79 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5638 Nr: 90-90.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147629 Nr: 3319-57.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 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:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, devendo ser expedido novo mandado para tentativa 

de citação no endereço indicado nos autos, consignando-se que, em não 

sendo encontrado o executado, fica, desde já, autorizada a realização de 

citação por hora certa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110769 Nr: 1105-98.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOÃO ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/5.958

 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 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 7834-72.2014.811.0037

 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: MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL, OTAILES ALVES 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS, 

GENEFER FERNANDA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Vistos.

Primeiramente, em análise aos embargos de declaração de fls. 435/437, 

interpostos pela parte autora, verifico que a decisão publicada trata-se de 

equivoco de lançamento no sistema Apolo, uma vez cancelado o 

andamento, permanece o feito com trâmite normal.

 Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 06/02/2019 às 14h00min.

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.

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-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150516 Nr: 4637-75.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, ELIANE EMILIA COLEDETO - OAB:SP 274038, 

JOSE JORGE THEMER - OAB:94253, MARIA LUIZA CORRADI MAZZER - 

OAB:365075 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:MT/8095, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:MT/10062

 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 

comprovar o registro da penhora ,no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153322 Nr: 5943-79.2015.811.0037

 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: HAMILTON RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMO DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10.924/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 71/72 e fixo como pontos controvertidos, além dos 

já indicados na decisão de fl. 69, a inadimplência dos impostos IPVA da 

motocicleta e a comprovação dos lucros cessantes.

Sem prejuízo, considerando a manifestação de fl. 73, revogo a nomeação 

feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende 

nesta cidade e comarca, para a realização de perícia, nos exatos termos 

da decisão fl.69.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171370 Nr: 5880-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARION OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 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 requerida para 

se manifestar sobre a petição de fls. 100,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143814 Nr: 1534-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, GILBERTO 

OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dar 

andamento ao feito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147128 Nr: 3082-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANEVITA BAGUETERIA LTDA - ME, OZEAS 

DOS SANTOS, ELAINE CRISTINE HITOMI TAMURA TOMITAM, ADRIANO 

TOMITAM, RENATO TOMITAM, JOSCELINA MARIA TOMITAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 

22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os endereços de p.94/97, sendo o endereço nesta 

comarca, deverá comprovar o pagamento de diligencia do oficial de 

justiça, nos termos do provimento 007/2017-CGJ, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127845 Nr: 795-24.2014.811.0037

 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: ADSON APARECIDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARLOS FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas e a 

testemunha Araíde Zanon. Tendo a magistrada procedido a oitiva da parte 

requerida e da testemunha Araíde Zanon, através de oitiva digital. 

Posteriormente, as partes acordaram nos seguintes termos:

“O requerido pagará ao requerente a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), parcelado em 09 (nove) parcelas de R$ 500,00 

(quinhentos reais), iniciando-se em 10/01/2019 até 10/09/2019. A conta a 

ser depositada: Banco do Brasil, Agência 3290-5, Conta Corrente 

113343-8, Operação 001, CPF: 474.204.801-68, Favorecido: Adson 

Aparecido dos Santos. As despesas com honorários serão arcadas por 

cada parte, respectivamente. Custas pagas (fls. 40/43)”.

 A MAGISTRADA PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:

 Vistos.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ADSON APARECIDO DOS SANTOS 

em face de EVANDRO CARLOS FALCÃO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Acordo realizado em audiência de conciliação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto ao 

disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes e estando 

devidamente representadas, não há óbice algum quanto a sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO, o acordo acima entabulado para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Suspendo este feito até o pagamento integral da dívida (10/09/2019). 

Após, intimem-se as partes para informarem o integral cumprimento do 

acordo, devendo os autos retornar conclusos para extinção.

 Custas e honorários advocatícios na forma do acordo.

Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125660 Nr: 8226-46.2013.811.0037

 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 SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO 

SALVADORI, DIVADIR DE PIERI, SIRO CASALI, BENEDITA APARECIDA DE 

PIERI, CLEICI CEZAR CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009 PR, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:, RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:116232 - 

MG

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31/01/2019 às 14h00min.

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.

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-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68074 Nr: 409-33.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE OSTERBERG ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA XAVIER DA 

SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI - OAB:205244/SP, HUMBERTO 

RICARDO MARTINS DE SOUZA - OAB:SP 238.100, LUCIANA GARCIA 

SAMPAIO - OAB:252914/SP, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 
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OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, SEBASTIÃO 

JOSÉ ROMAGNOLO - OAB:SP.70711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65868 Nr: 5648-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11150, MARCOS 

TOMÁS CASTANHA - OAB:4575/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126513 Nr: 9059-64.2013.811.0037

 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: GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS 

LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora, sobre à intimação da parte autora para 

recolher a diferença das taxas e custas judiciais conforme determinação 

de fls. 537/538.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58508 Nr: 6160-69.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANY GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:MG 30325, LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA - 

OAB:84983/MG, MARCOS GONÇALVES SILVA DE URU - OAB:MG 

79.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126320 Nr: 8883-85.2013.811.0037

 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: M E M COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLA FABIANA H. ZIGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS 

LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31/01/2019 às 15h00min.

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.

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-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 7015-77.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ADRIANO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento à carta precatória, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 15756 Nr: 1152-58.2001.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊS SEFRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIETE PICINAS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO, RINALDO FERRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141932 Nr: 660-75.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 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 embargante 

para manifestar sobre os embargos de declaração, fls. 199/202, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52315 Nr: 434-17.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ARAGUAIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO, CARLOS HENRIQUE FERNANDES, PEDRO FERNANDES 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André da Mata - 

OAB:MT/10521, Leonardo André da Mata - OAB:9126/MT, LUCIANA 

FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 305 Nr: 588-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.726-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6445 Nr: 1932-66.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFENTECNICA - COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICÓLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146178 Nr: 2619-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105834 Nr: 4871-96.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117146 Nr: 7818-89.2012.811.0037

 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): CARLA FABIANA GABI

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14768 Nr: 383-50.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 

3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26189 Nr: 2382-67.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129280 Nr: 2115-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FRANCISCO DE MELO, JOÃO 

FRANCISCO DE MELO, MARIA DA CONCEIÇÃO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 
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OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por TEIXEIRA 

DE ARAUJO & CIA LTDA em face da LINDOMAR FRANCISCO DE MELO, 

JOÃO FRANCISCO DE MELO e MARIA DA CONCEIÇÃO MELO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 82, a parte exequente pediu a extinção do feito, uma vez que a 

parte executada cumpriu integralmente com a obrigação transacionada 

nos autos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela parte autora (fl. 82).

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Custas e despesas processuais pagas (fls. 27/30).

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

 Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171123 Nr: 5762-44.2016.811.0037

 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: LINALDO TUNES PEREIRA, GISELLE TUNES PEREIRA 

VILELA, MAGDA TUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DADALT CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada pela LINALDO TUNES PEREIRA E OUTROS em face de 

GIOVANI DADALT CRESPANI, todos devidamente qualificados nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

superveniente do objeto, uma vez que o despejo já ocorreu.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150042 Nr: 4430-76.2015.811.0037

 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: GABRIEL REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 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: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MAURO PORTES JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41351 Nr: 3791-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB:29.924/GO, CLAYTON EMERSON DE FREITAS 

MARQUES - OAB:17153, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B, FABIANE 

GOMES PEREIRA - OAB:19459-E, GERALDO FONSECA NETO - 

OAB:18752, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, JULIANO 

MACHADO DOS SANTOS NETO - OAB:25556/GO, MARIA DE FÁTIMA 

RABELO JÁCOMO - OAB:GO/6.222, WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:10.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 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 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72002 Nr: 4317-98.2010.811.0037

 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): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 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, as partes executadas deverão ser intimadas, para, 

querendo, oporem 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.

Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000542-48.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: LIDIA MARIA ROCHA DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que a avaliação de 

id n. 14733571 não indica o tratamento de home care a Sra. LIDIA MARIA 

ROCHA DA SILVA, a qual obteve apenas 04 (quatro) pontos na tabela 

ABEMID (Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial). Em seu 

relatório, o médico alega que a paciente “(...) teve o primeiro AVC há 6 

anos, teve outros após. Faz uso de fraldas geriátricas, sem escaras. Não 

faz mais uso de soro intermitente. Teve fratura do fêmur há mais ou 

menos 6 meses.” Todavia, em que pese a requerente não atingir a 

pontuação mínima para continuar com o tratamento, consta no relatório 

social que a paciente possui 64 anos e possui Diabete Mellitus. Consta, 

ainda, que a única pessoa que reside com a Sra. LIDIA é seu esposo 

Domingos, o qual possui 82 anos e alega não possuir forças e habilidades 

para transportar/cuidar da requerente, visto que pesa aproximadamente 

80 quilos. Destarte, SUSPENDO parcialmente o tratamento na modalidade 

home care, devendo permanecer, por ora, apenas o serviço do 

profissional Técnico em Enfermagem (24h), até ulterior decisão. Intime-se 

imediatamente a empresa QUALYCARE. No mais, intime-se a DEFENSORIA 

PÚBLICA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente 03 

(três) orçamentos dos serviços do profissional supramencionado, para 

que possa ser aferido seu valor de mercado. Independentemente de 

constar ou não no polo passivo da demanda, por se tratar de competência 

municipal, deve o Município fornecer a paciente o tratamento médico 

necessário através da Equipe de Saúde da Família (ESF) da área de 

abrangência de seu domicílio, ou outra modalidade de equipe de atenção 

básica municipal, a fim de não deixar a requerente desamparada. Intime-se 

a Secretaria Municipal de Saúde para que dê continuidade ao tratamento 

da paciente, através da Rede Municipal de Saúde. Sem prejuízo, 

analisando os autos, verifico que estão pendentes de pagamento as notas 

fiscais nº 4170 e nº 4255, referente aos serviços prestados nos meses 

de julho e agosto/2018. Dessa forma, determino o bloqueio do valor 

relativo ao custeio do Home Care, na modalidade internação domiciliar, na 

importância de R$ 62.269,70 (sessenta e dois mil duzentos e sessenta e 

nove reais e setenta centavos), com observância das notas fiscais 

apresentadas, conforme memorial descritivo abaixo: NOTA FISCAL 

VALOR PERÍODO ID Nº 4170 R$ 31.134,85 01/07/2018 a 31/07/2018 

14859569 Nº 4255 R$ 31.134,85 01/08/2018 a 31/08/2018 15236977 

TOTAL R$ 62.269,70 A transferência do numerário (pagamento) está 

autorizada mediante a apresentação da nota fiscal (Prov.02/2015-CGJ, 

artigo 10). Requisite-se à Secretaria Estadual de Saúde a avaliação laudo 

pormenorizado que ateste a complexidade do paciente (baixa, média, alta), 

com declinação específica da elegibilidade ou não do paciente de 

permanecer em internação domiciliar em regime de home care, nos moldes 

requeridos pelo Ministério Público (Id n. 15603738), em 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as 

cutelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69923 Nr: 2231-57.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº 2231-57.2010.811.0037 (Código 69923)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 113 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165519 Nr: 2903-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RONALDO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº 2903-55.2016.811.0037 (Código nº 165519)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o Município realizou o pagamento de 

02 (duas) mensalidades referente ao tratamento de dependência química 

do requerente (fls. 116/118), no entanto, observo que o Estado já custeou 

integralmente o referido tratamento (fl. 47).

Dessa forma, intime-se o CENTRO DE INTERVENÇÃO E REABILITAÇÃO 

LIBERDADE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a 

devolução do valor remanescente através de depósito na conta única 

vinculada a este feito, sob pena de crime de desobediência, bem como 

junte aos autos relatório de acompanhamento do paciente.

Do mesmo modo e no mesmo prazo, intime-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para indicar conta bancária a fim de possibilitar a transferência 

dos valores a serem depositados pela Clínica, quando, independentemente 

de nova determinação, deverá a Secretaria proceder à transferência de 

todo o valor vinculado a este feito.

Tudo cumprido, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito em 05 (cinco) dias.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127772 Nr: 725-07.2014.811.0037

 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): DIONATAN ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 725-07.2014.811.0037 (Código 127772)

Vistos.

Previamente a análise do pedido de citação por edital, proceda-se a busca 

do endereço do executado, através dos convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.
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Resultando negativa a diligência, retornem 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139425 Nr: 9921-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ADÃO ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9921-98.2014.811.0037 (Código 139425)

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência anteriormente agendada para o dia 29/01/2019 às 16:00.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151962 Nr: 5256-05.2015.811.0037

 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: ADRIANA FÁTIMA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 

11/12/2018, às 13:00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139556 Nr: 10001-62.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134390 Nr: 6290-49.2014.811.0037

 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: ALICE WEISSHAAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136893 Nr: 8213-13.2014.811.0037

 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: MARIA ZANAIDE PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137480 Nr: 8660-98.2014.811.0037

 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: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137503 Nr: 8679-07.2014.811.0037

 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: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122829 Nr: 5369-27.2013.811.0037

 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: IRBF, DBF, VANDERLEIA GONÇALVES BATISTA, LGB, 

PHGB, JRBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 
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para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128741 Nr: 1630-12.2014.811.0037

 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: UILQUISON PEREIRA DA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124597 Nr: 7170-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSB, MARIUZA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129143 Nr: 1991-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIZARDA DELFINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122944 Nr: 5484-48.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HELENA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128344 Nr: 1267-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LÚCIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147639 Nr: 3323-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA DE LANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151958 Nr: 5253-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBANY DE MOURA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160671 Nr: 710-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA DA SILVA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138235 Nr: 9153-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176564 Nr: 8821-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. CORREA DA 

COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126967 Nr: 9500-45.2013.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CÉSAR MAMUS, PAULO ROBERTO 

DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, Elisabete figueiredo - OAB:13.905-B

 Processo nº 9500-45.2013.811.0037 (Código nº 126967)

Vistos.

Encaminhem-se as informações prestadas a Excelentíssima Sra. Dra. 

Relatora.

 Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento do recurso interposto.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122674 Nr: 5216-91.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEITE LOIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do ajuizamento da ação em 

30/07/2013 (fl. 05), ressaltando 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 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-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de 

outubro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131885 Nr: 4309-82.2014.811.0037

 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: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 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:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de mais 03 (três) meses, 

a partir desta sentença, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo (08/03/2014 – fl. 31) até a data de implantação 

do benefício determinada pela decisão de fls. 51/52.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Fixo honorários advocatícios em R$ 937,00 (novecentos e trinta 

e sete reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do 

pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 

30% (trinta por cento) para a requerida e 70% (setenta por cento) para a 

requerente, nos termos do artigo 86 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 est i lo.Publ ique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168939 Nr: 4709-28.2016.811.0037

 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: SERGIO LUIZ COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 
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IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

REVOGO a tutela concedida às fls. 39/41 e 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, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

outubro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127117 Nr: 102-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 102-40.2014.811.0037 (Código 127117)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada SELMA DE FATIMA 

MEZZOMO DAL ROVERI em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

– MT, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 246/247, guia de depósito judicial comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 246/247.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171342 Nr: 5860-29.2016.811.0037

 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: LURDES TERESINHA BERSCH RUPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

(05/11/2013 – fl. 20), 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, 04 de outubro 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119696 Nr: 2134-52.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA E FUNILARIA PIANA LTDA, 

JULIANO PIANA, GELCIDI PIANA, NEIVA DA APARECIDA FERREIRA PIANA, 

LEONIR SILVESTRO PIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099, ROMES JULIO TOMAZ -PROCURADOR DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

executada, sobre a expedição de novo Alvará Eletrônico nº. 

440046-1/2018, para no prazo de 10 (dez) dias informar sobre o 

levantamento do valor. Decorrido o prazo, os autos serão remetidos ao 

arquivo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006450-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAL MONTEIRO DE MELO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003114-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JUSCILENE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003114-06.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUSCILENE CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Juscilene Conceição Silva em face de Telefônica Brasil S.A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Inicialmente, consigno 

que a reclamante juntou documentos estranhos, que não corresponde à 

sua pessoa, sendo que todos estão em nome de Maiko Henrique Silva 

Sores, quando na verdade deveriam estar em nome de Juscilene 

Conceição Silva, qualificada na petição inicial. Cabe ressaltar que possui 

outra ação em trâmite neste juízo em nome de Maiko Henrique Silva Soares 

com o n°1003113-21.2018.8.11.0037. Sendo assim, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Isento de custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRITO RAMOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. Primavra 

do Leste, 04 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARIANA GARCIA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes acerca do trânsito em 

julgado da sentença, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004776-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

MYCHEL ALLAN BRAVIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar 

impugnação à contestação lançada sob n. 15233684. Primavera do 

Leste-MT., 04/10/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001402-78.2018.8.11.0037 Reclamante: ROGERIO TOMAZ DO 

NASCIMENTO 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GASPAR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011576-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

NILVA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, através de 

seu advogado, para pagar o valor total de R$ 3.253,05 (três mil e duzentos 

e cinquenta e três reais e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de imposição da multa de 10%, nos termos como dispõe o art. 

523, do CPC. Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DELCIDES TAVARES (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000876-14.2018.8.11.0037 Reclamante: JACKSON DELCIDES TAVARES 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, em correição. 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 
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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 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, 10 de 

setembro 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, 10 de setembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006025-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JESSICA FERNANDA PICONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006025-25.2017.8.11.0037 Reclamante: JESSICA FERNANDA PICONI 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, em correição. 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 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, 10 de 

setembro 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, 10 de setembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010750-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o executado PAULO RICARDO DE OLIVEIRA, através de seu 

advogado, para efetuar o cumprimento da sentença, no prazo de quinze 

dias, conforme petição ID 16002059231. Primavera do Leste, 04 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011430-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY MORAES DE SOUZA (EXECUTADO)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (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 a sentença transitou em 

julgado; bem como com fundamento nos artigos 269, caput, 270, caput, 

272, §§ 2º e 5º e 513, §2º, inciso I, todos do CPC, nos artigos 19, caput, e 

52, caput, todos da Lei nº 9.099/1995, todos c/c Portaria nº 

161/2017-PRES; 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 acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Documento(s) vinculado(s): Petição de cumprimento de sentença (Id 

15008306). 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, 4 de outubro 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012218-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDALVA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito, no valor de R$=1.004,33, sob pena de multa de 10% 

(art. 523, § 1º do NCPC). Primavera do Leste-MT., 04/10/18. Neide Vaz 

Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004771-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROBERT THIAGO PENHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004771-17.2017.8.11.0037 Reclamante: ROBERT THIAGO PENHA 

ATIVOS S/A Reclamada: CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciando 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 
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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 isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento de 

custas processuais diante de sua contumácia, nos termos do Enunciado 

28, do FONAJE. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias, ficando a cargo da parte devedora emitir as guias pelo site do 

TJMT ou obtê-las junto à Secretaria Judiciária mediante comparecimento ou 

requerimento. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e proceda-se à baixa 

dos autos. 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, 25 de 

setembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. 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, 25 de setembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MAURICIO PEREIRA CASALI (REQUERENTE)

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: 

1001092-72.2018.8.11.0037 Reclamante: MAURICIO PEREIRA CASALI 

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 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 

isso , com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento de custas processuais diante de sua 

contumácia, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias, ficando a cargo da 

parte devedora emitir as guias pelo site do TJMT ou obtê-las junto à 

Secretaria Judiciária mediante comparecimento ou requerimento. Não 

sendo pagas, anote-se (CNGC) e proceda-se à baixa dos autos. 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, 25 de setembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. 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, 25 

de setembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN IBARROLA MATOZO (EXEQUENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE SOUZA BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000374-75.2018.8.11.0037 Reclamante: PAULO JOSE DE SOUZA 

BARBOSA JUNIOR Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciando 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 isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento de 

custas processuais diante de sua contumácia, nos termos do Enunciado 

28, do FONAJE. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias, ficando a cargo da parte devedora emitir as guias pelo site do 

TJMT ou obtê-las junto à Secretaria Judiciária mediante comparecimento ou 

requerimento. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e proceda-se à baixa 

dos autos. 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, 25 de 

setembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. 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, 25 de setembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN 

PAVAN PROCESSO n. 1002105-43.2017.8.11.0037 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA Endereço: 

RESIDENCIAL PADRE HONES, 1806, QD 03 LOTE 21, BACURI, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, SALA 101 A 106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

Senhor(a): ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 
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acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: ANEXA VALOR 

DO DÉBITO: Valor R$ R$ 932,90 (novecentos e trinta e dois reais e 

noventa centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). PRIMAVERA DO LESTE, 4 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011356-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ROBERTO SILVIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVIDO/EXEQUENTE A SE MANIFESTAR E REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-23.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARANILSON JACINTO FERRERA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa ID 

12269860, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CINTHIAN RUBIA ALVES (REQUERENTE)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SENILDA KREITLOW (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a(s) parte(s) acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212403 Nr: 5192-87.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, ARIOVALDO 

TANCREDO NEVES GONZALVES BRAGA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogados da acusada 

Karine da Silva Buck, para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos 

termos do artigo 396, do Código de Processo Penal, defesa escrita.

 Primavera do Leste-MT, 02 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212552 Nr: 5272-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA TAVEIRA, CLEBER PEDRO LIMA 

DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE SIANO DA 

SILVA, ANDERSON COUTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diandra Aparecida 

Fernandes Figueiredo - OAB:OAB-MT 25379-O, LIDIANE SILVA 

RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556

 Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa, 

mantendo incólume a decisão que recebeu a denúncia. No que tange aos 

pedidos de reconsideração da decisão que indeferiu pedido de prisão 

domiciliar, não há qualquer possibilidade de reanalise do pedido, ao passo 

que a questão encontra-se sedimentada no entendimento deste juízo, 

sobretudo por não haverem preenchimentos os requisitos objetos e 

subjetivos do beneficio.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 21/11/2018 às 13:00 horas.Intimem-se o Ministério 

Público, os advogados as testemunhas de acusação e de 

defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 4 de outubro de 2018. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 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): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 

VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 

ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 

16.944/B, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 20490, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, DIEGO OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:13743/MT, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, Marlon César 

Silva Moraes - OAB:5629/MT, THELMA APARECIDA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 3402-B, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3402, THELMA APARECIDA GARÇIA GUIMARAES - 

OAB:MT/3.402-B

 Código 196896

1. Primeiramente, considerando que o acusado Walliston Raphael Borges 

da Costa, notificado por edital (fl. 529), não se manifestou no prazo legal, 

decreto a suspensão do processo e do prazo prescricional.

 2. Prosseguindo, intimados via DJE (fl. 691), os procuradores constituídos 

pelos réus Cleidina Rodrigues da Silva, Fabiana Maria Vieira, Jaqueline da 

Costa Machado, Edilene Caetano dos Santos e Vanessa Bezerra Lemos, 

deixaram escoar o prazo legal, sem apresentarem memoriais finais.

3. Destarte, intimem-se pessoalmente os réus para no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queiram, constituírem novo patrono nos autos, ou, caso não 

tenham condições financeiras para tanto, nomeiem a Defensoria Pública 

Estadual.

 4. Apresentados os memoriais finais faltantes, tornem conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 70/2018-SOR

 O Excelentíssimo Senhor Doutor ANDERSON CANDIOTTO – MM. Juiz de 

Direito Diretor do Foro, da 4ª Vara Cível e da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Sorriso/MT, juntamente com a Excelentíssima Senhora Doutora PAULA 

SAIDE BIAGGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE – MM.ª Juíza de Direito da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, o Excelentíssimo Senhor Doutor 

ADALTO QUINTINO DA SILVA – MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT, o Excelentíssimo Senhor Doutor GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI – MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca 

de Sorriso, o Excelentíssimo Senhor Doutor ERICO DE ALMEIDA DUARTE – 

MM. Juiz de Direito da Vara Especializada dos Juizados Especiais da 

Comarca de Sorriso/MT, a Excelentíssima Senhora Doutora EMANUELLE 

CHIARADIA NAVARRO MANO – MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal 

da Comarca de Sorriso/MT, no uso de suas atribuições conferidas pelo 

artigo 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 (COJE), 

bem como nas orientações e determinações da Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a finalidade das resoluções 104/2010 e 176/2013, bem 

como o julgamento do PCA 009/2005, todos do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e a Lei Federal n.º 12.694/2012, que tratam da segurança 

institucional no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de medidas para zelar da 

integridade física e segurança funcional de todos que atuam e acessam o 

prédio do fórum local, a saber os magistrados, promotores de justiça, 

defensores públicos, advogados, autoridades e agentes policiais, 

servidores, partes, testemunhas, prestadores de serviço e todas as 

demais pessoas que circulam nas dependências internas do Fórum;

CONSIDERANDO a necessidade de otimização e padronização na 

identificação, sistematização e controle do fluxo de pessoas que transitam 

nas dependências do Fórum;

RESOLVEM:

Art. 1º - A otimização e padronização do controle de acesso de pessoas 

ao prédio do fórum não interfere ou limita o direito de acesso de agentes 

públicos e juristas (promotores, procuradores, defensores, advogados, 

etc) aos departamentos do edifício, segundo suas legislações orgânicas e 

estatutárias de regência.

Art. 2º - Toda e qualquer pessoa, via de regra, para adentrar ao fórum de 

Sorriso, deverá portar documento de identificação com foto e CPF para o 

seu devido CADASTRO na RECEPÇÃO, sendo proibida a entrada de 

público externo sem a devida identificação, a cargo das recepcionistas e 

sob controle de segurança pelo Corpo da Guarda da PMMT.

Paragrafo 1º - Para o cadastro dos presentes no recinto do fórum, no átrio 

de cadastramento, que se dará por ordem cronológica de chegada ao 

local, as pessoas fornecerão seus dados pessoais, como NOME, CPF, 

DOCUMENTO PESSOAL OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e 

TELEFONE, sendo que, se acompanhado (a) de criança(s) ou adolescente 

até 13 (treze) anos, deverá constar tal informação no campo 

"observações" e ainda, todos também serão identificados por captação de 

imagem facial e/ou cadastro biométrico.

Paragrafo 2º - Após o cadastro, para acesso ao átrio interior de espera e 

pregão de audiência, bem como para acesso a qualquer outro 

departamento interno do prédio, as pessoas se submeterão à REVISTA, 

eletrônica ou pessoal, a cargo do corpo da guarda da PMMT, que se dará 

segundo legislação de regência e protocolo militar de ação.

Parágrafo 3º - As pessoas, quando detectado existência de metal pelo 

sistema em pastas, maletas, bolsas, pacotes ou outros invólucros, 

deverão retira-los e exibi-los ao corpo da guarda da PMMT, sendo que, se 

o objeto que provocou o disparo do alarme do sistema não oferecer 

qualquer risco para a segurança, será ele imediatamente entregue ao 

possuidor, mas, se tal objeto oferecer risco, será ele retido, com contra 

recibo, pelo membro do corpo da guarda da PMMT, o qual será restituído 

quando da saída do prédio do possuidor.

Parágrafo 4º - A entrada no prédio do fórum fica condicionada à 

averiguação do objeto que estiver provocando acionamento do alarme do 

sistema, sendo que ao corpo da guarda da PMMT, quando necessário, 

compete realizar revista pessoal e nos volumes apartados (pastas, 

maletas, bolsas, pacotes ou outros invólucros). Em qualquer caso, 

havendo recusa da pessoa em se submeter à revista, eletrônica ou 

pessoal, inclusive nos volumes apartados, não será permitida sua entrada 

no recinto do fórum, com imediata comunicação do fato à autoridade 

policial competente para conhecimento e investigação.

 Parágrafo 5º - No setor de recepção do fórum, se necessário e solicitado, 

será realizada consulta ao sistema APOLO ou PJE, sendo fornecida tal 

informação processual à parte solicitante, para que ela se dirija à 

secretaria judicial respectiva.

Parágrafo 6º - O comparecimento periódico ao fórum de condenados, 

processados, indiciados ou custodiados, por ordem judicial, será realizado 

perante o setor de recepção, no átrio de cadastro, conforme regulamento 

próprio das serventias criminais da comarca.

Parágrafo 7º - Fica vedado o acesso de vendedores, agenciados de 

qualquer tipo de produto, bens ou serviços, angariador de donativos ou 

congêneres, às dependências internas do fórum, sem autorização da 

Central de Administração e devido cadastro na recepção, nos moldes 

desta portaria.

Parágrafo 8º - Os prestadores de serviços eventuais nas dependências 

internas do fórum também deverão ser registrados no sistema de controle 

de acesso na recepção.

Parágrafo 9º - Conforme regra do inciso III do artigo 3º da Lei 12.694/12, 

enquanto perdurar a instalação de portal ou porta detectora de metal, não 

estarão sujeitos à REVISTA, eletrônica ou pessoal, via de regra, os 

integrantes e agentes públicos de missão policial, serviço carcerário, 

autoridades dos três poderes, promotores de justiça, procuradores e 

defensores públicos, das esferas federal, estadual ou municipal, 

advogados e servidores, desde que previamente identificados no 

cadastro por documento com foto.

 Parágrafo 10º - A revista, eletrônica ou pessoal, poderá ser 

excepcionalmente realizada em qualquer das pessoas referidas no 
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paragrafo anterior, pelo corpo da guarda da PMMT, a critério da autoridade 

militar presente.

Paragrafo 11º - A regra dos incisos VII e VIII do artigo 8º da resolução CNJ 

176/13 será efetivada, neste juízo, somente após adequação estrutural 

física da Diretoria do Foro.

Parágrafo 12º - Em cumprimento às resoluções CNJ 253 e 254, ambas de 

2018, todas as vítimas em processos ou procedimentos criminais, logo 

após cadastradas e revistadas, serão encaminhadas para sala própria 

especial de espera para audiências e/ou orientação pela equipe 

multidisciplinar.

Art. 3º - Os pregões das audiências, mediações e conciliações deverão 

ser realizados no átrio de espera do fórum, mediante sistema audiovisual 

ou pessoalmente pelo apregoador, devendo as partes e testemunhas ali 

aguardar, salvo ordem judicial expressa em contrario.

Art. 4º - O descumprimento das regras aqui estabelecidas sujeitará o 

infrator à sanção administrativa cabível, de acordo como apurado em 

regular procedimento disciplinar administrativo, ou à rescisão contratual, 

conforme o caso, bem como à responsabilização criminal por conduta 

típica adequada correlata.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à presidência do e. Tribunal de 

Justiça, à c. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aos 

Juízes de Direito desta Comarca, ao Assessor Militar do e. TJMT, ao MPE, 

a OAB, DPE, PJC, PMMT, CBM, PRF, à Guarda Municipal, Câmara de 

Vereadores, Prefeitura Municipal e imprensa, todos dos municípios de 

Sorriso e Ipiranga do Norte.

Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro, da 4ª Vara Cível e 2ª Vara Criminal

Paula Saide Biaggi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível

Erico de Almeida Duarte

Juiz de Direito da Vara Especializada dos Juizados Especiais

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1000047-24.2018.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 4 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004240-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

(DEPRECADO)

 

1004240-19.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

1004240-19.2017.8.11.0040 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: 1) Manifestar-se acerca da 

avaliação do bem penhorado; 2) Comprovar nos autos o registro da 

penhora na matrícula do imóvel; 3) 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, 4 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004323-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. L. (AUTOR(A))

D. P. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELI SALVADOR OAB - 972.495.991-00 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº: 1004323-98.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da petição da Coord. Geral de Pagamento da 

Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso/ MT ID 15669476. 

Sorriso/MT, 04 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório 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)

 

1005553-78.2018.8.11.0040 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, 4 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001774-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

1001774-18.2018.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 4 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 142 de 772



Processo Número: 1000440-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELI CARDOSO TORRES (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

1000440-80.2017.8.11.0040 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/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005251-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LEOZENIR SEVERO DA SILVA (REQUERENTE)

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO TREMEA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005251-49.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LEOZENIR SEVERO DA SILVA REQUERIDO: VALMIR 

ANTONIO TREMEA Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a 

requerente formulou pedido de concessão da AJG, entretanto, ante a 

profissão noticiada aos autos, e em consulta via Infojud, entendo que a 

mesma não faz jus, eis que possui vários bens móveis e imóveis em seu 

nome, aliado ao fato de que faz parte de sociedade empresária, situação 

que não se compatibiliza com as regras do benefício pleiteado. Sendo 

assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando-se aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da inicial. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 

de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005810-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Leandro Viana (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005810-06.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA REQUERIDO: LEANDRO 

VIANA Vistos etc. De pronto, analisando detidamente o feito, observo que 

não se acha nos autos o comprovante de recolhimento da guia relativa às 

custas e taxa judiciária. Desta feita, em consonância com o disposto no 

Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, na forma do disposto no art. 290, do CPC. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 171392 Nr: 4209-16.2017.811.0040

 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: IGOR ALEXANDRO MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNACIO 

VIEIRA - OAB:13510/O

 “Vistos etc. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38950 Nr: 1817-55.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 Autos n. 1817-55.2007.811.0040 – Código: 38950.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Sendo frutífera a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 9074-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MACHADO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL U (COMERCIAL UEMURA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Muller Abreu Lima - 

OAB:6177/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 Autos n. 9074-87.2014.811.0040 – Código: 118634.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Sendo frutífera a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 143 de 772



 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro 

de Imóveis, INDEFIRO, eis que tal incumbência cabe a parte exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47782 Nr: 4682-17.2008.811.0040

 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): OVÍDIO STIEVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MINARI NETO - 

OAB:13.944/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

FABIOLA GASPAROTO GARCIA - OAB:49.122, JOAQUIM FÁBIO 

MIELLI CAMARGO - OAB:MT- 2680, JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:10357/11670B-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, RUY ARCHER - OAB:44.066/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Autos n. 4682-17.2008.811.0040 – Código Apolo: 47782.

 Vistos etc.

 AGUARDE-SE o julgamento dos embargos à execução n. 

52-78.2009.811.0040 – Código: 49513, em apenso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49513 Nr: 52-78.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT- 2680, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:10357/11670B-MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Autos n. 52-78.2009.811.0040 – Código Apolo: 49513.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 No mais, considerando que a intimação das partes para manifestação 

acerca do laudo pericial se deu em 20/08/2018, portanto, há mais de 40 

(quarenta) dias e, já tendo decorrido o prazo requerido à fl. 200, INDEFIRO 

o pleito de dilação pleiteado.

 Desta feita, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara sobre a manifestação das 

partes quanto o laudo pericial e/ou o decurso do prazo.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro 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.: 38276 Nr: 1153-24.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1153-24.2007.811.0040 – Código: 38276.

 Vistos etc.

 Em que pese a declaração de fl. 214, entendo imprescindível a juntada 

aos autos do Instrumento Particular de Cessão de Crédito registrado em 

Cartório.

 Desta feita, DETERMINO a intimação da parte cessionária/exequente para 

proceder a juntada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, relativamente ao cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência, INTIME-SE a parte exequente, Sandro Pissini e Marquesini – 

Sociedade de Advogados para atender a intimação de fl. 200, a fim de 

possibilitar a intimação da parte executada acerca da penhora realizada 

nos autos, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35498 Nr: 4629-07.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 Autos nº 4629-07.2006.8.11.0040 Código: 35498

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, DEFIRO a inserção do nome/CPF dos executados junto aos 

órgãos de negativação, devendo a Secretaria da Vara proceder através 

do Sistema SERASAJUD.

Ademais, DEFIRO a incidência da multa de 10%, nos termos do art. 71 da 

Lei 8.929/94, conforme requerido pelo exequente.

 Mais a mais, DETERMINO a intimação dos cônjuges dos executados 

acerca da penhora do imóvel, observando os endereços indicados à fl. 

218.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca do transito em 

julgado da decisão de fl. 203.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82571 Nr: 1479-42.2011.811.0040

 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
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 PARTE AUTORA: ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAES DA 

SILVA - OAB:, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694/PR, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE ARAUJO 

- OAB:36778-PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT

 Autos n. 1479-42.2011.811.0040 – Código: 82571.

 Vistos etc.

 Em que pese às considerações da expert nomeada (fls. 667), de fato o 

valor dos honorários periciais (R$ 7.872,00) se mostra excessivo.

 Assim e, considerando a informação da perita acerca da escusa em caso 

de discordância, em substituição, NOMEIO como perito do juízo ALDO 

NUSS, cadastrado no banco de peritos do TJMT, conforme ficha cadastral 

em anexo, o qual deverá ser intimado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme decisão proferida às fls. 519-521.

 Por fim, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro 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.: 15910 Nr: 5-17.2003.811.0040

 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: IVO CHAVES (ESPÓLIO), OTÁVIO RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTI DE BONA, ANGELINA DE BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORINDO PILHALARME - 

OAB:3645-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Autos nº 5.17.2003.811.0040 (Cód. 15910)

Vistos etc.

 Sanadas as irregularidades detectadas, consoante certidão de fl. 246, 

passo a deliberar o seguinte:

 Ante o teor da certidão de fl. 247, declaro preclusa a produção de prova 

oral pela parte autora, devendo a Secretaria, se for o caso, solicitar a 

devolução da missiva expedida à Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, independentemente de cumprimento. Com isso, resta prejudicado 

o requerimento de dispensa da oitiva da requerida Angelina Lúcia de Bona, 

já que a petição foi protocolizada intempestivamente pela parte adversa.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (cinco) dias, cumprir o 

disposto no segundo parágrafo de fl. 222, sob pena de extinção e 

arquivamento deste processo. No ponto, destaco que embora, s.m.j., não 

há que se falar em prescrição do direito ao inventário, visto que eventual 

demora do herdeiro deve ser solvida pela via do usucapião, cuida-se de 

questão que ressai da competência deste Juízo, sendo competência do 

Juízo onde se processa o inventário, a quem, portanto, deve ser 

endereçada a questão.

 Sobre os novos documentos anexados com a petição de fls. 233/237, 

diga a parte contrária no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15911 Nr: 6-02.2003.811.0040

 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: IVO CHAVES (ESPÓLIO), OTÁVIO RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVANE DALSÓQUIO - 

OAB:10289, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº 6.02.2003.811.0040 (Cód. 15911)

Vistos etc.

 Sanadas as irregularidades detectadas, consoante certidão de fl. 837, 

passo a deliberar o seguinte:

 Conforme requerido pela ré, intime-se a União para, no prazo de 30 

(trinta) dias, manifestar eventual interesse no presente processo. Sem 

prejuízo da manifestação da União, pela razão exposta no segundo 

parágrafo da decisão de fls. 758/759, determino o regular prosseguimento 

deste processo, devendo, todavia, aguardar-se o cumprimento das 

deliberações feitas nesta data nos autos em apenso (cod. 15910).

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Outubro 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.: 139223 Nr: 10242-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTANTE SECURITIZADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., 

ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, CRHISTINE CROTHERS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO BRUNO 

POLOTTO - OAB:OAB/SP 118.672

 Autos n. 10242-90.2015.811.0040 - Código Apolo: 139223.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Outubro 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.: 199093 Nr: 9160-19.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ANTONIO 

CARLOS GONÇALVES JUNIOR, CRHISTINE CROTHERS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTANTE SECURITIZADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BRUNO 

POLOTTO - OAB:118.472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.Por fim, deverá a 

parte embargante Crhistiane Crothers Gonçalves regularizar a sua 

representação processual.Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no que 

tange ao valor da causa, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, bem como proceder ao recolhimento da taxa e custas judiciais e a 

regularização da representação processual da embargante Crhistiane 

Crothers Gonçalves, sob pena de indeferimento e consequente 

e x t i n ç ã o . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 03 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87051 Nr: 6532-04.2011.811.0040

 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: OSCAR MORO - ESPÓLIO, ELIANE ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 145 de 772



BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIERA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, FLÁVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 34248, LUIS EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400-MT, 

MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A, RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - OAB:180737/SP

 Autos n. 6532-04.2011.811.0040 Código: 87051

 Vistos etc.

 Aguarde-se o cumprimento da determinação constante nos autos em 

apenso (cód. 86257).

 Às providências.

Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92648 Nr: 4264-40.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MORO - ESPÓLIO, RICARDO PICCIN MORO, 

ELIANE ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Autos n. 4264-40.2012.811.0040 Código: 92648

 Vistos etc.

 Aguarde-se o cumprimento da determinação constante nos autos em 

apenso (cód. 86257).

 Às providências.

Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 5519-62.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, Dirceu Marcelo 

Hoffmann, Anna Araguaia Tosta Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UP - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

AGUIOMARA CORREA, DILAMAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Araguaia Tosta Leite - 

OAB:, Dirceu Marcelo Hoffmann - OAB:16538/GO, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERSON LUIZ RODRIGUES - 

OAB:37729

 Autos n. 5519-62.2014.811.0040 – Código: 113855.

 Vistos etc.

 Ante a inércia das executadas e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIMEM-SE os 

exequentes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30040 Nr: 4459-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Autos n. 4459-69.2005.811.0040 – Código: 30040.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, restando infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer 

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

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 4904-82.2008.811.0040

 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): OVÍDIO IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA CRISTINA BALESTRIN - 

OAB:22869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n° 2008/447 - Código Apolo: 47972.

Vistos etc.

Através do petitório de fls. 199, o exequente requereu, sucessivamente, a 

busca de valores pelo sistema BACENJUD, INFOJUD e penhora de 

veículos via RENAJUD.

No tocante ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, tendo em 

vista que o executado, devidamente citado, não pagou o débito executado, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, LAVRE-SE o competente termo, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de 

Processo Civil.

Resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO o pleito de penhora 

através do Sistema RENAJUD, determinando à Secretaria da Vara que 

proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 

477.

Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84050 Nr: 3206-36.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ROBERTO MENEGUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n. 3206-36.2011.811.0040 – Código: 84050.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 No mais, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 Caso infrutífera, INTIME-SE o executado conforme requerido no penúltimo 

parágrafo de fl. 315.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 190206 Nr: 4234-92.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Autos n. 4234-92.2018.811.0040 – Código: 190206.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da parte executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Caso infrutífera, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94910 Nr: 6694-62.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDE TESSARO MENEGUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Autos n. 6694-62.2012.811.0040 – Código: 94910.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante comprovante de 

depósito judicial de fls. 157/158, 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.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37945 Nr: 836-26.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Autos n. 836-26.2007.811.0040 – Código: 37945.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 INDEFIRO a expedição de ofício às cooperativas de crédito, haja vista que 

a busca via bacenjud também as alcança.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, 

considerando que a busca via Renajud restou frutífera, conforme se 

visualiza à fl. 113 dos autos, EXPEÇA-SE o necessário a penhora dos 

bens de propriedade do executado, LAVRANDO-SE o respectivo termo, 

na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 199 Nr: 344-83.1997.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC DO BRASIL IND. E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETE SEMEGHINI - 

OAB:101684, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891/SP

 Autos n. 344-83.1997.811.0040 – Código: 199.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 
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extratos anexos.

 No ponto, anoto que não há óbice ao bloqueio de valores junto ao CNPJ da 

matriz, ante a unicidade da pessoa jurídica e seu patrimônio.

 Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo:

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de 

pedido de penhora on-line de ativos financeiros da agravada com CNPJ da 

Matriz, sob o fundamento de que esta não faz parte da relação 

processual. Arguição no sentido de que matriz e filial compõem uma 

mesma sociedade empresária, portando CNPJs distintos apenas para 

atender a fins fiscais. Acolhimento. Constituição de filial, com criação de 

estabelecimento em local diverso, que não importa em cisão da pessoa 

jurídica. Inocorrência de distinção de sociedades empresárias. Constrição 

de ativos financeiros da matriz possível. Acervo patrimonial único, 

vinculado à mesma personalidade jurídica. Decisão reformada. Recurso 

provido”. (Agravo de Instrumento nº 2156026-70.2015.8.26.0000, E. 21ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, j. em /10/2015).

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 2886-54.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE SOUZA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Autos n. 2886-54.2009.811.0040 – Código: 52422.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da executada, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, PROCEDO à operação necessária, conforme se 

verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 407 Nr: 843-67.1997.811.0040

 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: JOSE OSMAR SCANDELAI, LUIZ CARLOS JAMBERS, 

PAULO MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, MARTA Z. T. 

JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, ARMIDE NEGRI 

JAMBERS, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, 

JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA 

APARECIDA JAMBERS, EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA 

MARCHINI JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, SALETE STRAGLIOTTO 

JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, NOELI 

IVANI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos nº 843.67.1997.811.0040 (Cód. 407)

Vistos etc.

 Intime-se o Perito Judicial nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

prestar os esclarecimentos solicitados pela parte-ré, conforme 

apontamentos realizados na petição de fls. 546 e ss.

 Empós, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre os 

esclarecimentos prestados pelo Perito Judicial no prazo comum de 10 

(dez) dias.

 Sem prejuízo do acima determinado, defiro a liberação de 50% dos 

honorários periciais, devendo a Secretaria expedir o competente alvará, 

anotando que o saldo remanescente somente será liberado após o 

decurso do prazo recursal da decisão homologatória do laudo pericial por 

este Juízo.

Intimem-se. Às providências.

Sorriso/MT, 03 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52010 Nr: 2471-71.2009.811.0040

 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: LIANE LOURDES BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NADJA 

LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

KARINA CRUZ DA SILVA - OAB:322.630/SP

 Pelo exposto, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de 

declaração apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, 

CONDENO a embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2º do 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

03 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3228 Nr: 294-91.1996.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPENE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047/O, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:19.645-A/MS, JOSE LUIZ CARBALLO 

MENEZES - OAB:273580, KARES REGES SIERRA - OAB:, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A

 “Vistos etc. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação das 

partes, intime-se o Banco Sistema S/A para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender pertinente. 

Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 220373 Nr: 18599-71.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r 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: GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CEAGRO AGRICOLA LTDA, BANCO INDUSVAL S/A, C & BI - AGRO 

PARTNERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO AVANCINI 

CARNELOS - OAB:10.924/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924, THALES DEMARCHI DA SILVA - OAB:24131/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE DE LIMA - 

OAB:85028, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EDUARDO VITAL 

CHAVES - OAB:257.874, EMANUELLE MANDU GAIA - OAB:19539, 

ERIKA DUARTE RIBEIRO - OAB:274.824, JOÃO PAULO FOGAÇA DE 

ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, MARCELA VEDANA MOREIRA 

- OAB:21660/O, RONALDO RAYES - OAB:114521

 Autos nº 18599.71.2014.811.0015 (Cód. 220373)

Vistos etc.

 Ante o teor da petição de fls. 1453, homologo a desistência manifestada 

pelas autoras com relação à prova pericial requerida para que surta os 

regulares efeitos de legalidade.

 Embora tenham as rés requerido o julgamento antecipado da lide, tendo as 

autoras manifestado interesse na produção de prova oral, desde já, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 

2019, às 14:30 horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal das 

rés, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC.

Sem prejuízo da audiência acima, anoto que, caso as parte autora não 

tenham mais provas a produzir neste processo, deverá informar nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando o julgamento do 

processo no estado em que se encontra.

Intimem-se. Às providências.

Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001451-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

AUCILEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001451-13.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por AUCILEIA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de 

SEGURADORA LÍDER DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o 

recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio 

acompanhada dos documentos de id. 12365127 e ss. Despacho inicial, id. 

12523716. A contestação se acha encartada em id. 13062256. Na 

ocasião, a demandada arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir 

em razão do pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No 

mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou os documentos 

de id. 13062256 e ss. Impugnação à contestação, id. 13341512. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A princípio, faz-se necessária a análise da preliminar levantada. 

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Aduz a parte demandada, a falta 

de interesse de agir do autor, sob o argumento de que já houve o 

pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No ponto, 

cumpre-me esclarecer que o interesse de agir reside no fato de ser o 

processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência 

surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria o autor 

como obter a providência como almejada em relação a ré. Ademais, 

convém ressalvar que o recebimento parcial da indenização do seguro 

DPVAT, administrativamente, não impede sua complementação até o valor 

previsto em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADAS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE 

SEGURO. O recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não 

impede sua complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 

3º, inciso II da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não 

diferencia a invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente 

à vigência da Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o 

percentual do valor a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria 

dos votos, negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 

49974720108170480 PE 0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor 

Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 90/2012) Assim, o fato da parte requerente ter 

recebido somente o valor oferecido pela seguradora, não significa ter 

dado plena quitação da indenização a que tem direito, somente ao valor 

que recebeu, e assim, necessário se faz a pretensão do mesmo em obter 

a satisfação integral do seu direito, porquanto configurado está o 

interesse do autor e o direito material pleiteado. Por todo o exposto, 

REJEITO a preliminar levantada. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) 

se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como 

perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

devendo o mesmo ser intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com 

a mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista 

que a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a 

isso, oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, 

a qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde 

já, em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, 

AUTORIZO o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005632-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (AUTOR(A))

JEFERSON CARLOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANRE LUIS DILL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005632-57.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse c.c. perdas e 

danos promovida por ANGELO VIRGILIO DAL MOLIN em desfavor de 
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ANDRÉ LUIZ DILL, qualificados nos autos, aduzindo, em breve síntese, 

que no dia 05/06/2014 celebrou com o requerido contrato de compra e 

venda de uma máquina colheitadeira no valor de R$ 420.000,00, contudo, 

o demandado efetuou o pagamento de R$ 80.000,00, em espécie, e 

procedeu a entrega do veículo camionete S10, pelo valor de R$ 80.000,00, 

permanecendo inadimplente do montante de R$ 342.800,83, razão pela 

qual busca a rescisão contratual, bem como pugna pela concessão de 

tutela de urgência de reintegração de posse do bem. Com a exordial 

encartaram-se os documentos de id. 15558673 e ss. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

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 ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente 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. Para o deferimento do pleito em 

tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, fumus 

boni iuris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo 

que o requisito exigido não se encontram presentes, eis que nesta fase de 

cognição sumária não há como emprestar verossimilhança as alegações 

do autor, quanto mais antes de ouvir a parte contrária, eis que a presente 

ação demanda ampla análise probatória, bem como a manifestação do 

requerido poderá trazer fatos e provas contrários ao alegado. Ademais, o 

pleito liminar não merece prosperar, uma vez em dissonância com a 

jurisprudência majoritária, pois trata-se de antecipação de mérito. Sobre o 

tema vejamos o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. É 

imprescindível a prévia manifestação judicial no caso de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que exista cláusula resolutória expressa 

(princípio da boa-fé). Não cabe antecipação de tutela reintegratória de 

posse se ainda não foi resolvida avença, pois só depois disso é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho possessório 

(STJ - REsp 620787/SP). (AgR 22866/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) Isto posto, INDEFIRO o pleito de 

tutela de urgência para reintegração de posse do bem objeto do contrato 

firmado entre as pares. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 

de Dezembro de 2018, às 14h00min, 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), devendo o requerido 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. CITE-SE o requerido 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. PROCESSE-SE o presente 

feito com prioridade, na forma do disposto no art. 71, da Lei n. 

10.741/2003. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005675-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI (ADVOGADO(A))

GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005675-91.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005666-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUSA (AUTOR(A))

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DGF AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005666-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

tutela antecedente de exibição de documentos apresentado por ELIANA 

APARECIDA DE SOUSA em face de DARCY GETÚLIO FERRARIN, 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que o cônjuge da mesma 

faleceu nas dependências do empreendimento rural do requerido, em 

razão de acidente de trabalho ocorrido na data de 19/11/2015. Segue 

narrando que, da relação de emprego existente havia uma apólice de 

seguro em grupo, do qual o de cujus era beneficiário, entretanto, desde a 

morte a requerente tem procurado o demandado para propiciar o 

recebimento do referido seguro junto à instituição seguradora, contudo, 

sem sucesso. Afirma que procurou a agência Sicredi, a qual inicialmente 

se negou a prestar informações, alegando que somente o titular da apólice 

poderia requerer o benefício, no entanto, diante da insistência da autora 

junto à instituição, foram solicitados uma série de documentos para iniciar 

o procedimento, porém, os mesmos estão de posse do requerido. 

Assevera que na data de 03/05/2018 enviou a listagem dos documentos 

solicitados pela instituição ao escritório do requerido, entrementes, até o 

momento não foram providenciados, sendo que o mesmo sempre se 

manifesta alegando que o assunto está sendo tratado pelo departamento 

jurídico. Por tais motivos, requer em caráter antecedente o deferimento da 

tutela cautelar de urgência para que o requerido seja compelido a 

apresentar referidos documentos, sob pena de multa diária, a fim de 

subsidiar os pedidos principais a serem apresentados em sede de 

aditamento. A inicial veio instruída com documentos de id. 15592387 e ss. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proêmio, registro que a tutela de urgência pode ser requerida 

em caráter antecedente ou incidental, nos exatos termos do artigo 294, 

parágrafo único, do CPC: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Nesta toada, verifica-se que o pedido 

da parte autora encontra respaldo naquilo que prescreve o artigo 305, do 

CPC, in verbis: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de 

tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda 

que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz 

observará o disposto no art. 303. De pronto, oportuno registrar que a 

tutela provisória para a concessão da liminar de exibição de documentos 

ora requerida, pode ser fundamentada na urgência (art. 300 CPC) e/ou na 

evidência (art. 311 CPC). Relativamente a tutela provisória de urgência, o 

art. 300 do atual CPC assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou 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 ressacir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente 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. Como se 

vê, para a concessão da tutela provisória de urgência, é imprescindível a 
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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. No caso em exame, a 

requerente fundamenta o pedido de exibição de documentos na tutela de 

urgência – art. 303 do CPC. Logo, a obtenção da tutela pretendida, 

depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o primeiro requisito 

corresponde ao fumus boni iuris; em outras palavras, pressupõe a 

demonstração da probabilidade de existência do direito invocado pela 

demandante. Conforme bem salientou a parte autora em sua peça 

inaugural, uma vez existindo a apólice de seguro da qual o de cujus era 

beneficiário, certo é que a parte autora possui direito a ter acesso ao seu 

conteúdo que, como forma de viabilizar a formulação do pedido principal. 

Seguindo, outra não é a conclusão que se alcança com relação ao 

segundo requisito - periculum in mora. Evidente que sem acesso aos 

documentos que ora se busca a exibição, a autora não tem condições de 

manejar a competente ação de cobrança de seguro de vida. Sobre o tema 

em voga, oportuno a ementa abaixo transcrita de lavra da 6ª Câmara Cível 

do TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - 

COMPROVAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - ART. 400 DO 

CPC. Cabível ação de exibição de documentos com pedido de tutela 

cautelar, nos termos dos arts. 300 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), 

deve ser deferida a tutela de urgência. "Sendo necessário, o juiz pode 

adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

para que o documento seja exibido" (art. 400, parágrafo único, do novo 

CPC). (AI 134048/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) No 

mesmo sentido pronunciou-se o TJSP: Exibição de documentos – O novo 

CPC não retirou o direito da parte de examinar documento que esteja em 

poder de outrem, nem extinguiu o direito autônomo à produção de prova – 

Pedido administrativo não atendido – Interesse de agir patente – Análise do 

REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Documento comum às partes – 

Exibição devida – Recurso provido. (Relator(a): Souza Lopes; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 27/04/2017) Nessa toada, 

preenchidos os requisitos exigidos, é de se acolher o pedido de tutela de 

urgência liminarmente, de modo a determinar a exibição dos documentos 

elencados na inicial. Pelo exposto, com fundamento no art. 300 CPC, 

DEFIRO liminarmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias, exiba os documentos descritos na 

exordial (id. 15592386, p. 4). CITE-SE o requerido 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 do artigo 307 do Código de 

Processo Civil. DEFIRO a autora os benefícios da Justiça Gratuita. 

ANOTE-SE. No mais, observe-se o autor o contido no artigo 308, do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005802-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SOARES PEREIRA (REQUERIDO)

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005802-29.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005422-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA LOPES FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005422-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA LOPES FERNANDES RÉU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO os benefícios da AJG, salientando que poderão ser revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 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 parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 

335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o 

dia 03 de Dezembro de 2018, às 15h00min, 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), devendo os demandados serem citados 

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 da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, 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. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 03 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005760-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXECUTADO)

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005760-77.2018.8.11.0040 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
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Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005803-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO MOURA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005803-14.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando a exordial, 

observa-se que a mesma veio desacompanhada de documentos 

essenciais, tais como RG, CPF, certidão de nascimento do filho, etc. 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, CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005794-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005794-52.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que os embargantes formularam pedido de concessão da AJG, 

entretanto, após consulta via Infojud entendo que os mesmos não fazem 

jus, eis que são agricultores, cuja renda obtida com a atividade 

desenvolvida é de valor considerável. Mas não é só. Oportuno consignar 

ainda que os mesmos também são proprietários de imóveis e diversos 

bens móveis, além de serem sócios de empresa, situação que não se 

compatibiliza com as regras do benefício pleiteado. Convém ressalvar que 

a concessão da AJG deve ser encarada como exceção, quando 

robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não restou 

demonstrado. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de AJG, devendo 

os embargantes serem intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando-se aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da inicial. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005813-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

LUCIANA MASKOW MORALES (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005813-58.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 14 de Março de 2019, às 14h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003868-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

CESARLEI DAL PUPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003868-36.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer c.c. pedido de antecipação de tutela e indenização por 

danos morais promovida por CESARLEI DAL PUPPO em desfavor de 

SILVANO CUNHA, qualificados nos autos, aduzindo, em breve síntese, 

que em 23/10/2016, firmou contrato de compra e venda do veículo I/Ford 

Ranger XLT, modelo 2012/2013 com o demandado, pactuando, inclusive, 

que a partir da assinatura da avença ficaria isento de qualquer 

responsabilidade sobre encargos/multas referente ao bem. Segue 

narrando que, logo após a tradição começaram a aparecer multas em seu 

nome, contudo, não pode indicar o infrator por não possuir os dados da 

CNH, nem tem informações acerca do atual endereço do requerido, pois o 

mesmo evadiu-se do domicílio após a compra do veículo. Afirma também 

estar impossibilitado de comunicar o órgão de trânsito, haja vista que o 

recibo de transferência não foi assinado. Assevera que o veículo possui 

longa lista de débitos e multas, o que lhe vem causando constrangimentos, 

inclusive, podendo o mesmo perder sua CNH e ter a suspensão do direito 

de dirigir. Por tais razões, requer a concessão de tutela de urgência a fim 

de que seja o demandado compelido a efetivar a transferência das multas 

e pontos para a CNH do mesmo ou a quem indicar, bem como a expedição 

de ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual e ao Detran de Mato Grosso, 

São Paulo, Paraná e Santa Catarina para que se abstenham de informar 

qualquer débito em nome do autor, referente ao veículo acima descrito, 

enquanto estiver de posse com o requerido, direcionando estas a este, em 

razão de que as multas foram emitidas por mencionados Estados. Com a 

exordial encartaram-se os documentos de id. 14160298 e ss. Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC 

assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou 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 ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

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. Para o deferimento do 

pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, 

quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, 

fumus boni iuris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por 

um juízo superficial de cognição. Subsumindo-se ao caso em concreto, 

entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes, eis que 

nesta fase de cognição sumária não há como emprestar verossimilhança 

as alegações do autor, quanto mais antes de ouvir a parte contrária, eis 

que a presente ação demanda ampla análise probatória, bem como a 

manifestação do requerido poderá trazer fatos e provas contrários ao 

alegado. Com efeito, o CTB, em seu art. 134, estipula a obrigação do 

proprietário em providenciar a formalização da transferência do veículo 

junto ao órgão competente, no prazo de trinta dias, sob pena de 

solidariedade nas infrações cometidas, até a data da efetiva informação 

quanto ao novo adquirente, o que, conforme narrado na exordial, não foi 

observado pelo requerente. Dessa forma, não tendo o autor cumprido com 

a exigência legal, entendo que resta afastada a aparência do seu bom 

direito. Sobre o tema, oportuno o julgado abaixo: Ação de Obrigação de 

Fazer. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência 

requerido pela parte autora no processo de origem. Discussão processual 

sobre a responsabilidade de alienante de veículo automotor por infrações 

de trânsito supostamente praticadas após a tradição do bem. Aplicação do 

artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso de transferência de 

propriedade de veículo, o proprietário antigo deverá comunicar o negócio 

jurídico ao órgão executivo de trânsito do Estado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências. Ausência de comprovação da alienação do veículo a 

impedir a concessão de tutela de urgência . Desprovimento do Agravo de 

Instrumento. (0025055-89.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CAMILO RIBEIRO RULIERE - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Data de 

julgamento: 23/05/2017) – grifou-se. Isto posto, INDEFIRO o pleito de tutela 

de urgência. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de 
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Dezembro de 2018, às 16h00min, 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), devendo o requerido 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. CITE-SE o requerido 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. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005826-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JARUTAS DA VEIGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO BASILIO MARCON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005826-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (artigo 189, II, CPC). DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. CITE-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, EFETUE o pagamento do valor indicado na exordial, 

sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do CPC), sem 

prejuízo da expedição do mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005685-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR YSSAO MOREIRA YAMAMURA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005685-38.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo parte requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 03 de Dezembro de 2018, às 16h30min, 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), devendo a demandada 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 da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, 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. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005775-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JESUS MARTINS CERQUEIRA (REQUERENTE)

LEANDRO AYRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAVAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005775-46.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a exordial está endereçada à 10ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, tendo sido distribuída a este juízo equivocadamente pelo Sistema 

PJE, razão pela qual DETERMINO a redistribuição do presente feito ao 

Juízo Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004964-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA OUTA HAYASHI (REQUERIDO)

JULIANA LIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO SEIJI HAYASHI (REQUERIDO)

WILLIAM DOUGLAS LIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE FREITAS JR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELIO PEREIRA NEVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004964-68.2018.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE a decisão 

proferida em audiência. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002272-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002272-85.2016.8.11.0040. Vistos etc. AGUARDE-SE o 

julgamento do Conflito de Competência n. 1003646-91.2018.8.11.0040. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002307-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PAVAO TERRA (RÉU)

LAIRCIO AUGUSTO DA SILVA FILHO (RÉU)

MARCELO PAVAO TERRA (RÉU)

TERRA & TERRA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002307-45.2016.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando frutífera, EXPEÇA-SE mandado de 

citação dos requeridos. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002461-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

GENECY BISPO DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002461-92.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por GENECY BISPO DOS REIS em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A, pretendendo o recebimento de indenização relativa ao 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada dos documentos 

de id. 13154303 e ss. Despacho inicial, id. 13178476. A contestação se 

acha encartada em id. 13487274. Na ocasião, a parte demandada arguiu 

preliminarmente a sua ilegitimidade passivo, bem como a falta de interesse 

de agir, em razão da necessidade da realização do pedido administrativo. 

No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação, id. 13503006. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

A princípio, faz-se necessário a análise das preliminares arguidas. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Sustenta a Sem delongas, não assiste razão da 

demandada, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a 

vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. 

MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO 

QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. 

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Aduz ainda a parte demandada, a falta 

de interesse de agir do autor em razão da pendência do requerimento 

administrativo. Em que pese tal alegação, entendo que a preliminar em tela 

não merece acolhida, haja vista que não obstante esta magistrada já tenha 

declarado posicionamento em sentido contrário em outras demandas, 

frente ao entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela 

parte demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar levantada. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o 

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002689-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ALEX SCHOPP DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GONCALVES MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002689-67.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cumprido o ato 

deprecado, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo Deprecante, grafando 

nossas homenagens e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003062-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003062-35.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado em id. 13453104, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 154 de 772



advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005737-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN KELI CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005737-34.2018.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 15745870, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002120-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT (ADVOGADO(A))

MARCELA DAPONT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002120-66.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. CUSTAS, pela parte demandada, eis que a autora é 

beneficiária da AJG. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002193-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LIDIA VIANA SOARES (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 04 de 

outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001149-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 04 de outubro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 5903-25.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, 

MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA, EDNEI PAES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TENEDINI, VALDENICE GALELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de TAXAS/CUSTAS no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que seja expedida nova carta precatória 

conforme determinação judicial de fl.71.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61326 Nr: 4619-21.2010.811.0040

 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: ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Impulsiono os autos, intimando as partes para que se manifestem com 

intuito de cumprir com o necessário para perícia, conforme solicitado às 

fls.335/339.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129187 Nr: 4876-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCEIDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACERL-M, BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos para que possa ser expedido 

mandado de citação conforme determinação judicial.
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Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96962 Nr: 8955-97.2012.811.0040

 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): HENRIQUE DA COSTA NETO, JOÃO JESUS 

RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 Processo nº: 8955-97.2012.811.0040

Código Apolo nº: 96962

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada 

por Banco de Lage Landen Brasil S/A, em face de Henrique Costa Neto e 

João Jesus Ruiz, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial.

Às fls. 233-240, as partes firmaram acordo com o fito de finalizar o 

processo de execução. Às fls. 252-254 o acordo foi homologado, ocasião 

em que se determinou a expedição de auto de penhora.

O executado peticionou informando o pagamento de parcelas às fls. 

263-265.

Na sequência o exequente pugnou pela extinção do feito, bem como o 

levantamento da penhora realizada, ante o adimplemento da dívida.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o exequente afirmou o adimplemento do débito executado, 

impondo a extinção do processo.

A dizer, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

No mais, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, para 

que efetue o LEVANTAMENTO, tão somente, da penhora realizada à fl. 

257, tendo em vista que o levantamento das averbações premonitórias 

compete ao exequente.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo às fls. 232-240.

Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 198330 Nr: 8663-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O

 .A par disso, denota-se, in casu, que embora o adolescente tenha negado 

a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, as narrativas dos 

fatos pelas vítimas (fls. 23/24 e 28/29), bem como o termo de 

reconhecimento de ambas as vítimas em relação ao adolescente Christian 

dos Santos Silva às fls. 26 e 31, afiguram-se suficientes à caracterização 

dos indícios que ele foi o autor do ato infracional imputado na 

representação, sendo que qualquer incursão mais profunda acerca da 

questão deve ser tratada quando do exame do mérito, ou seja, após a 

instrução probatória.Aliado a isso, observa-se que a manutenção da 

internação provisória afigura-se necessária como forma de tutelar a 

ordem pública, dada a gravidade concreta do ato infracional, bem como 

medida a resguardar a própria integridade física do representado.Desse 

modo, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade 

assistida.Ressalta-se que caso não haja tempo hábil para prolação da 

sentença até o final do prazo dos 45 (quarenta e cinco) dias da internação 

provisória (12/10/2018), desde já, fica AUTORIZADO, independente de 

nova decisão, a liberação dos adolescentes, devendo estes serem 

apresentados ao Conselho Tutelar ou aos responsáveis legais, mediante 

termo de responsabilidade, consignando os respectivos endereços 

residenciais e contatos telefônicos. No mais, tendo em vista a 

apresentação de defesa prévia e rol de testemunhas, dou regular 

prosseguimento ao feito, designando AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO para 

o dia 08 de outubro de 2018, às 14h00min, a fim de que seja procedida a 

oitiva das testemunhas arroladas às fls. 08, bem como as vítimas. Tendo 

em vista que o representado arrolou testemunha às fls. 83 e 103, 

DETERMINO a expedição de carta precatória à comarca de Várzea Grande 

– MT, para inquirição das testemunhas Simone Rosa de Souza e Cléia 

Andreia dos Santos. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, com urgência, servindo a 

presente decisão como mandado, carta precatória e/ou ofício.Sorriso/MT, 

03 de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100445 Nr: 3202-28.2013.811.0040

 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: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 5660-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado/requente para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29620 Nr: 4048-26.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON PARRON PARRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da impugnação a penhora.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3103 Nr: 543-76.1995.811.0040

 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): AGROPECUÁRIA MOGIANA LTDA, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO, MARIA CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT5308-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:MT-3.575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida para, indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa por ato 

atentatório a dignidade da justiça (art. 774, V, e § único, do CPC).

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006290-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICEMA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005216-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

EXTRA MAQUINAS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMK FLORESTAL PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001603-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA (ID 

11898102) NO SISTEMA PJE NA COMARCA DE SINOP, NO PRAZO DE 30 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000251-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL ROSA DE BARROS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALME ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003654-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

JOVENTINO RAMOS SOARES (AUTOR(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para se manifestarem sobre o Laudo Pericial, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003654-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

JOVENTINO RAMOS SOARES (AUTOR(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para se manifestarem sobre o Laudo Pericial, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003299-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILAMAR LUIS LEITE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003015-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

R G DA FONSECA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA (EXECUTADO)
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Impulsiono os autos para intimar a parte executada da constrição via 

BACENJUD realizada (penhora on-line), conforme documentos juntados 

nos ids retro, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002306-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, CUMPRINDO A DECISÃO DO M.M JUIZ RETRO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005573-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

V. G. P. (REQUERENTE)

J. P. (REQUERENTE)

T. G. P. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. G. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA INFORMAR O ENDEREÇO COMPLETO DA PARTE 

REQUERIDA, A FIM DE VIABILIZAR A SUA INTIMAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

DIAS. ADVIRTO QUE FICANDO A DEPRECATA PARALISADA POR MAIS DE 

30 DIAS, SERÁ DEVOLVIDA INDEPENDENTE DE CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005815-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA STEFANIE COUTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que as cartas de citação foram devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA CONCEICAO SANTOS (REQUERIDO)

 

Ante a certidão do meirinho, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para efetuar o pagamento do complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 210,00, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, Bem como manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 5112-03.2007.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMELOS MICROCERVEJARIA 

GASTRONOMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: william khalil - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que, e 

em cumprimento ao despacho retro, foi designado o dia 17/10/2018, às 

09:00h, para início dos trabalhos periciais, a ser realizado na sede da 

parte autora ou no local em que se encontrar o objeto a ser periciado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2197 Nr: 19-11.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO VIECELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NÉRI PERIN - OAB:25.883/RS, NEVIO 

MANFIO - OAB:16226-B, PAULO CESAR BERTOL - OAB:31.466/RS

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101675 Nr: 4567-20.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRTON LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PASSARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 VISTOS. Ante ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial. CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, 

desapensem-se e arquivem-se os autos. JUNTE-SE cópia desta sentença 

no feito executivo em apenso. Havendo recurso de apelação, proceda na 

forma do art. 1.010 NCPC, para posterior à instância superior. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93635 Nr: 5141-77.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FD, AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEFERSON 

CARLOTT, para devolução dos autos nº 5141-77.2012.811.0040, 

Protocolo 93635, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29212 Nr: 3662-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA MOZER PESKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Vistos.

1. Considerando a recente procura de ativos via bacenjud às fls. 305/306, 

INDEFIRO o requerido em fls. 310.

 2. Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito.

CUMPRA-SE.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000741-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

SUELI MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 

REQUERIDA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005724-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. (AUTOR(A))

J. Y. (ADVOGADO(A))

L. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005724-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIRANE SOMAVILA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LIRANE SOMAVILA contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15634687, em que 

comprova recebimento do beneficio até 29/08/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005095-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (EMBARGANTE)

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005095-61.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A. EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos/BG. Associem-se estes aos autos n. 

1002125-88.2018.811.0040. Intime-se o embargado para apresentar 

impugnação no prazo de 30 dias (art. 17, da Lei 6.830/80), devendo ser 

observado que a execução correlata (nº. 1002125-88.2018.811.0040) 

ficará suspensa, nos termos do comando judicial exarado em tal feito, 

nesta data. Por outro lado, quanto à expedição de certidão positiva com 

efeitos de negativa, o artigo 206, do CTN, dispõe que “tem os mesmos 

efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência 

de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora, (grifo nosso) ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa”. Portanto, com a prestação de caução idônea, pelo autor, é 

plenamente possível a expedição da certidão positiva com efeito de 

negativa, nos moldes da legislação tributária citada. Posto isso, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR, determinando a expedição de certidão positiva 

com efeito de negativa, com relação ao débito controvertido neste feito. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006100-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE JESUS GODOI (AUTOR(A))

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca da precatória 

de inquirição de testemunha, devolvida da Comarca de Terra Nova do 

Norte - MT.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LISBOA ROSA (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ XAVIER DE MATOS (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: 1004026-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA GOMES BATISTA (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: 1004287-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

TANIA DE LIMA (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004060-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

ADILAN DE OLIVEIRA QUEIROZ (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004306-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

MANOEL SILVA SOUZA (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: 1004009-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ISRAEL RODRIGUES NEVES (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: 1003631-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

TEREZA MACHADO BONES (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: 1003390-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE PACHECO (AUTOR(A))

MAURO MEAZZA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003851-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLISSES TRICHES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003931-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA (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: 1003943-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

AFONSO DOS ANJOS PEREIRA (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: 1000993-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

ALCEU ISIDORO KLAMT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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 
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arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001703-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MENGUE ZERBINATI (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002967-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA (AUTOR(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (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: 1004473-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI (ADVOGADO(A))

VERONILDA RODRIGUES BAATECH (AUTOR(A))

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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: 1002516-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES LIMA (AUTOR(A))

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003036-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

LINDOLFO FERREIRA RIBAS (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003131-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MARIA ZILMAR DANDOLINI (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: 1002580-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ELOA SORENSEN (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: 1004355-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARQUES ALVES (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: 1005577-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

ELECIR TEREZINHA DOS REIS (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003208-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

LURDES RODRIGUES FIN (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 161 de 772



 

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: 1003029-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JAIRO APARECIDO DA SILVA (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: 1005691-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DONIZETE MILITAO DE FREITAS (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (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: 1001037-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

DIRVANI JOSE GOBBI (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

MARCIA BRESSAN CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004389-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIA PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003434-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO FERNANDES SANTIAGO (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (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: 1003502-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES (REQUERENTE)

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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).

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98912 Nr: 1508-24.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA SERVIÇO FITO-DOMISSANITÁRIO 

LTDA, ELIANDRO ALVES BEZERRA, VALDINEI MENEGUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s)  a  ser (em) c i tadas(s ) :  ESTRELA SERVIÇO 

FITO-DOMISSANITÁRIO LTDA, CNPJ: 07939525000136, Inscrição Estadual: 

133181006 e atualmente em local incerto e não sabido VALDINEI 

MENEGUINI, Cpf: 97207136153, 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: 27/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ESTRELA 

SERVIÇO FITO-DOMISSANITÁRIO LTDA, ELIANDRO ALVES BEZERRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2779/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 15.576,39 - Valor Atualizado: R$ 15.576,39 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, este 

último em caso de pessoa física.Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.Do contrário, caso o 

requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL. Após, ACASO O 

ARRESTO ON LINE SEJA FRUTÍFERO, fica desde já NOMEADO O 

REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS da UNIC, 

devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber vista dos 

autos para o que de direito.Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, aliado ao fato de 

que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem dar ciência prévia 

ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, caput, 

do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação.Efetivado o 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); 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 
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porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80)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, com ou sem 

apresentação de embargos, 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. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA, 

quer on-line, quer sobre bens de propriedade do executado, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 30 dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora 

intimada.Não havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no 

prazo de suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, 

CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a 

qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 20 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97179 Nr: 9183-72.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

EPP, FABIO LUIS SCATOLIN, ANDERSON OBEM DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OBEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA EPP, CNPJ: 05920462000140 e atualmente em local incerto e não 

sabido ANDERSON OBEM DE CASTRO, Cpf: 30438497368, Rg: 

12888208-52, brasileiro(a), solteiro(a), comercio. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de OBEM 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP, FABIO LUIS SCATOLINE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20122472/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.127.732,00 - Valor Atualizado: R$ 1.127.731,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, aliado ao fato 

de que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem dar ciência 

prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, 

através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos 

autos cópia da operação.Efetivado o 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); 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; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80)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, com ou sem 

apresentação de embargos, 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. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.CITE-SE POR EDITAL OS EXECUTADOS MENCIONADOS ÀS 

FLS. 53 (item 2). Transcorrido o prazo sem pagamento, manifeste-se o 

exequente e conclusos.Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE 

PENHORA, quer on-line, quer sobre bens de propriedade do executado, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 30 dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora 

intimada.Não havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no 

prazo de suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, 

CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a 

qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 26 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98033 Nr: 544-31.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TOTAL COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FORÇA TOTAL COMÉRCIO DE INSUMOS 
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AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 08852751000148, Inscrição Estadual: 

13249548-1. 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: 25/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de FORÇA 

TOTAL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 236/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 117.062,70 - Valor Atualizado: R$ 117.062,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se o decurso do prazo 

para devolução da carta precatória expedida nos autos.Decorrido o prazo, 

solicite-se a IMEDIATA DEVOLUÇÃO da missiva devidamente 

CUMPRIDA.Após, proceda-se com o regular andamento do feito.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 25 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80774 Nr: 6016-18.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIADA INFORMÁTICA LTDA, KESLEYVALNEI 

PEREIRA DE LIMA, ADILSON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUIADA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 

06124169000130, atualmente em local incerto e não sabido 

KESLEYVALNEI PEREIRA DE LIMA, Cpf: 02612319107, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ADILSON ALVES, Cpf: 

01911690132, Filiação: Geni Ribeiro Alves e Altivo de Lourdes Alves, 

brasileiro(a), Telefone 9624-5326. 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: 13/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de GUIADA 

INFORMÁTICA LTDA, KESLEYVALNEI PEREIRA DE LIMAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7632/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 28.440,86 - Valor Atualizado: R$ 28.440,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto aos sistemas BACEN-JUD, INFOJUD, RENAJUD e 

SIEL.Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se 

o ato obstado.Do contrário, caso o requerido não seja localizado, CITE-SE 

POR EDITAL.Transcorrido o prazo sem resposta, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.Não 

indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, suspendo o feito pelo prazo de 01 

ano, devendo ser a autora intimada.Não havendo manifestação/indicação 

de bens penhoráveis no prazo de suspensão, determino o arquivamento 

dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser 

desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da 

LEF.Intime-se.Cumpra-se.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 25 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137050 Nr: 9121-27.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & FREITAS LTDA, PAULO CÉZAR DE 

OLIVEIRA, ANDRE LUIZ AMORIN FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLIVEIRA & FREITAS LTDA, CNPJ: 

07533988000101, atualmente em local incerto e não sabido PAULO CÉZAR 

DE OLIVEIRA, Cpf: 68873620159, Rg: 821.153, brasileiro(a), solteiro(a), 

empresario e atualmente em local incerto e não sabido ANDRE LUIZ 

AMORIN FREITAS, Cpf: 72769408100, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta 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: Ressai dos autos pedido do Estado de Mato Grosso 

do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação:“Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 

verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 
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Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 25 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136870 Nr: 8993-07.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L SMANIOTTO E TRINDADE LTDA, ANDREIA 

NUNES DA TRINDADE, AMILTON LUIZ SMANIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A L SMANIOTTO E TRINDADE LTDA, 

CNPJ: 05529613000134, atualmente em local incerto e não sabido 

ANDREIA NUNES DA TRINDADE, Cpf: 91883768187, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante/ paiol mat. para construção e atualmente em local 

incerto e não sabido AMILTON LUIZ SMANIOTTO, Cpf: 29879752104, Rg: 

113.2056-7, Filiação: Angelo Olinto Smaniotto e de Delvina Scaravelli 

Smaniotto, brasileiro(a), natural de Coronel Freitas-SC, casado(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: 01/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de A L 

SMANIOTTO E TRINDADE LTDA, ANDREIA NUNES DA TRINDADEE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 10352/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 12.063,14 - Valor Atualizado: R$ 12.063,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Promova-se a juntada do 

mandado pendente, cumprindo-se, na sequência, as demais 

determinações já exaradas no feito.Acaso não haja o retorno no prazo 

legal, certifique-se, solicitando a imediata devolução.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 25 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140757 Nr: 10978-11.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, FRANCISCO 

CARLOS RAMOS, INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, TRYGVE 

GABRIEL LANGFELDT, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRENCO DO BRASIL S/A, CNPJ: 

01806966001740, Inscrição Estadual: 132039532, atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCISCO CARLOS RAMOS, Cpf: 32155875991, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido INLOGS 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, CNPJ: 06179728000109 e atualmente em 

local incerto e não sabido TRYGVE GABRIEL LANGFELDT, Cpf: 

34825207987, brasileiro(a), casado(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: 01/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de AGRENCO 

DO BRASIL S/A, FRANCISCO CARLOS RAMOSE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 16066/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 813.830,80 - Valor Atualizado: R$ 813.830,77 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 21 de Janeiro de 2016.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 25 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134158 Nr: 7540-74.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE LIMA E SILVA ESQUIAPATI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULA DE LIMA E SILVA ESQUIAPATI, 

Cpf: 07043353874, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado à fl. 21, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 03 de outubro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96134 Nr: 8063-91.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE FATIMA KUNTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOLANGE DE FATIMA KUNTZ, Cpf: 

59958880059, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que o exequente informou o 

cancelamento da obrigação tributária, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso III do Novo Código de Processo 

Civil.Sem custas.Proceda-se com o necessário para levantamento da 

restrição VIA RENAJUD efetivada às fls. 53, bem como a devolução dos 

valores penhorados (fl. 56) à executada, observando os dados bancários 

apresentados à fl. 58.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente 

feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137084 Nr: 9150-77.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO L K SAUSEN & CIA LTDA, KATIA 

CILENE PEREIRA, ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO L K SAUSEN & CIA LTDA, 

CNPJ: 10987764000176, atualmente em local incerto e não sabido KATIA 

CILENE PEREIRA, Cpf: 82128499100, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN, Cpf: 57732779053, 

Rg: 1047794555, Filiação: Alberto Sausen e de Maria Kunz Sausen*, data 

de nascimento: 30/08/1968, 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: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ROBERTO 

L K SAUSEN & CIA LTDA, KATIA CILENE PEREIRAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13928/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 71.386,52 - Valor Atualizado: R$ 71.386,52 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ressai dos autos pedido do Estado de Mato 

Grosso do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 

verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 

Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.Cumpra-se.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92616 Nr: 4170-92.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DANIA BONET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA, ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Vistos/BG.

Considerando que a parte autora constituiu advogado nos autos (fls. 

435-437) intime-a para que, no prazo de 15 dias, informe a este juízo se 

possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 82528 Nr: 1429-16.2011.811.0040

 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: SALETE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante da informação constante nos autos de que o benefício concedido 

em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

No mais, ante ao peticionado às fls. 142-143, intime-se a causídica Dra. 

Fabiana de Lima (fls. 134-135) para que, no prazo de 15 dias, se 

manifeste a respeito.

Sem prejuízo, intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 15 

dias, acerca do cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148471 Nr: 3305-30.2016.811.0040

 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: LINDA BERTUOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Tendo em vista que o acórdão de fls. 105-109 anulou a sentença outrora 

prolatada nos autos, bem como tendo em vista a necessidade de 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 DE JANEIRO DE 2019, às 

14h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 96038 Nr: 7965-09.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Visto/DH

RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO, devendo ser excluído do polo passivo a 

pessoa de Milton Junior do Nascimento e incluído a pessoa de Priscilla 

Paula Lopes do Nascimento, conforme requerido na fl. 78.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

78, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil, ficando prejudicada a exceção 

de pré-executividade das fls. 67-72.

Proceda-se ao levantamento das restrições levadas a efeito na fl. 57, via 

sistema RENAJUD.

Deixo registrado que o exequente ficará isento do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I 

da Lei Estadual n.º 7.603/2.001, posto que a executada Priscilla Paula 

Lopes do Nascimento não fora citada.

Ausência de sucumbência legal face a presente fase processual.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 183099 Nr: 10941-13.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Trata-se de embargos à execução ajuizados por MILTON JUNIOR DO 

NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, em que, nesta data, 

nos autos em apenso (Cód. 96038), foi proferida sentença de extinção da 

execução fiscal pelo pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que houve o pagamento da dívida nos autos da execução 

fiscal em apenso (Código n. 96038), não vislumbro qualquer razão para o 

prosseguimento dos presentes embargos, ante a perda do objeto dos 

mesmos.

Sendo assim, julgo extinto o feito sem mérito, com espeque no artigo 485, 

inciso VI, do NCPC.

Custas, pelo embargante.

 Diante do pleiteado nas fls. 04-08, defiro a Assistência Judiciária Gratuita, 

ficando a exigibilidade das custas processuais adstrita ao disposto no art. 

98, §3°, do NCPC.

Ausência de sucumbência legal face a presente fase processual.

Após o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente sentença para 

os autos em apenso, e, na sequência, arquivem-se com as baixas 

necessárias anotações de estilo.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199523 Nr: 9422-66.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS KRZYZANSKI, CLAUDETE LUIZA DE CESARIO 
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KRZYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO GOULART - 

OAB:40.308/SC33.536, RAFAEL KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos o 

demonstrativo de Imposto de Renda, uma vez que, em que pese tenha 

noticiado a juntada na inicial, referido documento não se encontra no 

presente feito, restando, portanto, impossibilitada, por ora, a análise do 

pedido de AJG.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 41910 Nr: 4727-55.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ ALFREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ BG.

 Diante da divergência existente entre os cálculos do autor e do 

executado, mormente quanto à RMI do benefício que vem sendo pago ao 

autor, oficie-se ao EADJ, encaminhando cópia dos cálculos e documentos 

necessários, para que informe a este Juízo, qual é a RMI correta, bem 

como a sua correta evolução, do benefício concedido ao autor.

 Sem prejuízo, intime-se o executado para, no prazo de 15 dias, 

comprovar, nestes autos, que houve o pagamento dos meses 03/2007 a 

09/2007, eis que constam em seus cálculos como pagos, havendo 

insurgência da parte exequente, a qual aduz que não recebeu os valores 

correspondentes a referidos meses.

 Após, com a resposta, manifestem-se as partes, apresentando novos 

cálculos se necessário e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 2474-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE TOMAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos apresentados pelo 

exequente às fls. 157-159.Tenho como cabível a aplicação de honorários 

advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela 

parte executada ao procurador da parte autora, ante a resistência no 

cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em R$ 1.200,00, a qual 

será acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do 

art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59719 Nr: 3017-92.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que 

não cabe a alteração, em sede de cumprimento de sentença, dos índices 

fixados na sentença e/ou Acórdão para atualização monetária do título 

exequendo, em razão da ocorrência da coisa julgada.

 Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO 

EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É defeso alterar, em sede de 

impugnação de cumprimento de sentença, os índices determinados para a 

atualização monetária do débito judicial, por se tratar de discussão 

acobertada pelo manto da coisa julgada material. Precedentes. 2. Agravo 

regimental não provido”. (STJ, 4ª T. AgRg no AREsp 559.047/RS, Rel. 

Ministro Raul Araujo, j.02/10/2014, DJe 23/10/2014)

No caso dos autos, volvendo os olhos para o cálculo apresentado pelo 

autor, consigno que o índice de correção monetária utilizado pelo mesmo 

não condiz com o que foi determinado em sede de sentença de fls. 

129-134 a qual determinou que a correção monetária deveria observar o 

disposto na lei 6.899/91, sendo que utilizou o IPCA-E.

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

novo cálculo, devendo considerar o disposto na sentença de fls. 129-134.

Após, intime-se o executado para se manifestar acerca do novo cálculo, 

no prazo de 05 dias.

Havendo concordância com os cálculos apresentados, homologo-os e 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes 

do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 4395-83.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA BROCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

REZENDE - OAB:10.955-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Vistos/BG.

 Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls.361-381, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84248 Nr: 3455-84.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON PAULO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, seguindo tais posicionamentos, rechaço também esta 

pretensão do impugnante, mantendo a assistência judiciária outrora 

deferida.Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA PELO INSS, a fim de determinar 

que a parte autora elabore novos cálculos dos valores a título principal e 

honorários, nos termos da fundamentação acima, qual seja: os honorários 

devem ser calculados da DIB (18/05/2011) até a constituição dos mesmos 

quando da prolação da sentença em 13/01/2015 (fl. 147) e a parcela 

correspondente a 06/2012 deve ser excluída dos cálculos, haja vista que 

já foi paga.Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada parte 

ao pagamento de honorários de sucumbência ao procurador da parte 

contrária, os quais fixo em R$ 500,00, nos termos do § 8º do art. 85, do 

NCPC.Juntado aos autos o cálculo atualizado, manifeste-se o executado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 168 de 772



no prazo de 15 dias.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), e 

não havendo impugnação quanto aos cálculos elaborados pelo exequente, 

ficam os mesmos desde já homologados e, expeça-se Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98739 Nr: 1317-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DA SILVA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Quanto ao pedido de fls. 153-154, de expedição de ofício ao EADJ para 

reimplantação do benefício cessado administrativamente, registro que a 

Medida Provisória n. 767/2017, que reeditou a MP n. 739-2016, incluiu, 

inicialmente, os §§§11, 12 e 13 do art. 60 da Lei n. 8.213/91, fixando o 

prazo de cessação de 120 dias do benefício previdenciário concedido 

judicial ou administrativamente, quando da ausência de fixação de prazo 

na decisão que o concede.

 Posteriormente, referida MP foi convertida na Lei n. 13.457/17, a qual 

acrescentou ao artigo 60 da Lei n. 8.21391, o § 9º com a seguinte 

redação: “§9º - Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste 

artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da 

data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o 

segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do 

regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei”.

Assim, não há qualquer irregularidade na cessação do benefício 

administrativamente, pois está de acordo com a nova redação do art. 60, § 

9º, da Lei n. 8.213/91, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado às fls. 

153-154.

No mais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, certifique-se acerca de eventual decurso de prazo da 

certidão de fls. 156.

Não havendo manifestação, quanto aos cálculos apresentados pelo 

exequente às fls. 152, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, 

§1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129797 Nr: 5236-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEIDE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

 1. Intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 124-125.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142906 Nr: 217-81.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, seguindo tais posicionamentos, rechaço também esta 

pretensão do impugnante, mantendo a assistência judiciária outrora 

deferida.Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 66-70.Tenho como cabível a 

aplicação de honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC, 

a serem pagos pela parte executada ao procurador da parte autora, ante 

a resistência no cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em R$ 

380,00, a qual será acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 34, 

§1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37659 Nr: 579-98.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAEL PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME, 

ESMAEL JOSÉ DOS SANTOS, EDILSON ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON ANDRADE SOUZA, Cpf: 

35241624104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado, 

para querendo, opor embargos, a penhora "on line" realizada as fls. 53v, 

no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intimem-se os executados, acerca da 

penhora perfectibilizada em fls. 53, via edital.Transcorrido o prazo 

recursal, proceda-se com o necessário para transferência do valor à 

exequente.INDEFIRO, o pedido de requisição de informações à Receita 

Federal, visto que tal providência já foi implementada no feito (fls. 65-67), 

sendo constatada a inexistência de declarações dos executados.Intime-se 

a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se, indicando bens 

penhoráveis.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o arquivamento dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 30 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30469 Nr: 4766-23.2005.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSESSORIA JURÍDICA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CNPJ: 36939213000120. 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.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls. 125/126, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 794, inciso I do Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento dos 

honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em R$ 500,00 

(Quinhentos reais) nos termos do artigo 20, §4° do Código de Processo 

Civil.Proceda-se com a baixa de penhoras e demais constrições 

eventualmente constantes nos autos. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se.Sorriso/MT, 16 de Outubro de 2015.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 01 de outubro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98079 Nr: 593-72.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEMEIS & DEMEIS LTDA, CNPJ: 

05978669000176. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO da parte executada para querendo, 

opor embargos, a penhora do veículo GM/SILVERADO D20 PLACA 

JYB-5757, realizada as fls. 40 , no prazo legal.

Despacho/Decisão: Lavre-se o TERMO DA PENHORA de fls. 40, na forma 

do art. 845, § 1º, do NCPC, intimando-se as partes. Após, expeça-se 

MANDADO DE REMOÇÃO (caso haja requerimento nesse sentido, ficando 

o exequente como depositário, na forma do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC), 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO.Havendo manifestação do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar.Sem prejuízo, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 27 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89948 Nr: 1569-16.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR 

LTADA ¨EPP¨, BRUNO BRANDAO CARDOSO CABRAL, TAMARA 

BRANDAO CARDOSO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O 

LAR LTADA ¨EPP¨, CNPJ: 07300879000217 e atualmente em local incerto e 

não sabido TAMARA BRANDAO CARDOSO CABRAL, Cpf: 00209911182, 

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: 27/02/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de STILO 

PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR LTADA ¨EPP¨, BRUNO BRANDAO 

CARDOSO CABRALE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 81/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 4.617,71 - Valor Atualizado: R$ 4.617,71 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, este 

último em caso de pessoa física.Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.Do contrário, caso o 

requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL.Transcorrido o prazo 

sem resposta, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, requerendo o que de direito, 

no prazo de 10 dias.Não indicados bens passíveis de penhora, ou acaso 

não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O 

FEITO PELO PRAZO DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.

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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 05 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33695 Nr: 2829-41.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. I. CALÇADOS LTDA, DOUGLAS VIEIRAS 

RODRIGUES, IVONE BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS VIEIRAS RODRIGUES, Cpf: 

35334037187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora "on line" realizada as fls. 98, no valor de R$ 500 (Quinhentos 

Reais), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista o pleito de fl. 100,procedo a 

consulta dos endereços dos executados no sistema Renajud.Assim,após 

o cumprimento integral da decisão de fl. 97,determino a intimação do 

exequente para requerer o quê de direito. no prazo de 10 dias.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 170 de 772



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80791 Nr: 6021-40.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STREY & SILVA STREY LTDA, JADER STREY, 

ELIANE BARROS DA SILVA STREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): STREY & SILVA STREY LTDA, CNPJ: 

05424974000116, atualmente em local incerto e não sabido JADER STREY, 

Cpf: 01867945924, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ELIANE BARROS DA SILVA STREY, Cpf: 01901202909, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. proceder a intimação do executado para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias..

Sentença: Código 80791Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl. 44, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 17 de maio de 2017.Érico de Almeida 

DuarteJuiz 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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 12 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88373 Nr: 7901-33.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES LIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - 

OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, FLAVIO 

HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIOGENES LIMA DE ALMEIDA, Cpf: 

88690601104, 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: 13/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de DIOGENES LIMA DE ALMEIDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 814513/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 833,76 - Valor Atualizado: R$ 833,76 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com a juntada da 

petição/mandado/AR/carta precatória respectiva.Após, proceda-se com o 

necessário para o andamento do feito.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49061 Nr: 5965-75.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA ANTONIA DA SILVA -ME, NILZA 

ANTONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILZA ANTONIA DA SILVA -ME, CNPJ: 

04576750000167 e atualmente em local incerto e não sabido NILZA 

ANTONIA DA SILVA, Cpf: 63176289120, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO da parte executada para que 

regularize o processo de compensação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de prosseguimento da presente Execução Fiscal

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se a parte executada para, no prazo 

de cinco, regularizar o processo de compensação, no que toca a parte 

não compensável, junto ao exequente, sob pena de exclusão do programa 

de compensação, conforme o pleito retro.Após, vistas ao exequente para 

requerer o que entender de direito.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 05 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48239 Nr: 5163-77.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA ANTONIA DA SILVA -ME, NILZA 

ANTONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILZA ANTONIA DA SILVA -ME, CNPJ: 

04576750000167 e atualmente em local incerto e não sabido NILZA 

ANTONIA DA SILVA, Cpf: 63176289120, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO da parte executada que regularize o 

processo de compensação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

prosseguimento da presente Execução Fiscal

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se a parte executada para, no prazo 

de cinco, regularizar o processo de compensação, no que toca a parte 

não compensável, junto ao exequente, sob pena de exclusão do programa 

de compensação, conforme o pleito retro.Após, vistas ao exequente para 

requerer o que entender de direito.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.
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Sorriso, 05 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61676 Nr: 4969-09.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICCOLO ENGENHARIA LTDA, LUIS DEL 

PICCOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS DEL PICCOLO, Cpf: 73150495920, 

Rg: 4.161.741-1, brasileiro(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: 09/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO em face de PICCOLO ENGENHARIA LTDA 

e LUIS DEL PICCOLO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 60.385.808-2/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 35.982,59 - Valor Atualizado: R$ 35.982,59 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Expeça-se o competente AR ou 

mandado respectivo.Após, proceda-se com o necessário ao andamento 

do feito.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 01 de outubro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135396 Nr: 8182-47.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. PERGHER FLORICUTURA, BRUNO ALMIR 

PERGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): B. A. PERGHER FLORICUTURA, CNPJ: 

09395109000140. 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: 10/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de B. A. 

PERGHER FLORICUTURA e BRUNO ALMIR PERGHER, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1925/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 30.781,00 - Valor Atualizado: R$ 30.781,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 01 de outubro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58029 Nr: 6737-04.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE IVONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE IVONE DOS SANTOS, Cpf: 

53796667104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cumpra-se o comando judicial 

retro.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO do(s) executados (as) acima 

qualificado(s), para querendo, opor embargos a penhora dos veículos 

GM/S10 COLINA S 4X4 placa NUD - 1089 MT, veículo SR/FACCHINI SRF RT 

placa ASL-4344 MT, veículo SR FACCHINI SRF RT placa ASL-4326 MT, 

Veículo VW/SAVEIRO SUMMER placa CIK -1750 MT e da penhora "on line" 

realizadas as fls. 80, no valor de R$ 737,05 (Setecentos e trinta e sete 

reais e cinco centavos), no prazo legal

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80804 Nr: 6030-02.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONSFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, 

VICENTE FERNANDES, MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS 

FERNANDES, PATRICIA DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICENTE FERNANDES, Cpf: 

22544070900, 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 
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Ação: 17/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de FONSFER 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, VICENTE FERNANDESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 483/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 4.860,27 - Valor Atualizado: R$ 4.860,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Cite-se o executado Vicente Fernandes 

conforme requerido à fl. 103.Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o 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); 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; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).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, com ou sem 

apresentação de embargos, 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. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Restando infrutífera 

a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD.Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes.Ademais, SE 

forem constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL 

LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ A 

ORDEM ESTABELECIDA NOS ARTS. 29, § ÚNICO, DA LEF; C/C 187, § 

ÚNICO, DO CTN, devendo, ainda, ser(em) INTIMADO(S) O(S) CREDOR(ES) 

CONCORRENTE(S) (art. 889, inc. V, do NCPC).Havendo manifestação do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 01 de outubro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89685 Nr: 1289-45.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR GOMES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Por oportuno, consigno que a decisão retro fora lançada indevidamente, 

merecendo ser desconsiderada.

No mais, INDEFIRO o requerimento de fls. 268 para nomeação de perito 

contábil, determinando, por outro lado, a intimação do executado para que 

traga aos autos os cálculos dos valores a serem pagos ao exequente, no 

prazo de 15 dias.

Aportando nos autos os cálculos, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 dias.

Havendo concordância, homologo os cálculos apresentados e determino, 

após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130902 Nr: 5821-57.2015.811.0040

 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: LOURDES FREIRE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da defasagem 

defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o percentual 

devido, devendo as partes apresentar todos os documentos necessários 

à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no artigo 400, 

do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da realização, no 

prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC).Deverá o Sr. 

Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 

dias.Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129578 Nr: 5106-15.2015.811.0040

 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: ADILSON CONCEIÇÃO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da defasagem 

defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o percentual 

devido, devendo as partes apresentar todos os documentos necessários 

à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no artigo 400, 

do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da realização, no 

prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC).Deverá o Sr. 

Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 

dias.Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129591 Nr: 5119-14.2015.811.0040

 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: MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do 

NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 

dias.Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129590 Nr: 5118-29.2015.811.0040

 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: LUIS CARLOS FAGUNDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do 

NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 

dias.Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134367 Nr: 7671-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDNA KELY DA SILVA LIMA CASTILHO FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Quanto ao pedido de fls. 180-181, de expedição de ofício ao EADJ para 

reimplantação do benefício cessado administrativamente, registro que a 

Medida Provisória n. 767/2017, que reeditou a MP n. 739-2016, incluiu, 

inicialmente, os §§§11, 12 e 13 do art. 60 da Lei n. 8.213/91, fixando o 

prazo de cessação de 120 dias do benefício previdenciário concedido 

judicial ou administrativamente, quando da ausência de fixação de prazo 

na decisão que o concede.

 Posteriormente, referida MP foi convertida na Lei n. 13.457/17, a qual 

acrescentou ao artigo 60 da Lei n. 8.21391, o § 9º com a seguinte 

redação: “§9º - Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste 

artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da 

data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o 

segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do 

regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei”.

Assim, não há qualquer irregularidade na cessação do benefício 

administrativamente, pois está de acordo com a nova redação do art. 60, § 

9º, da Lei n. 8.213/91, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado às fls. 

180-181.

No mais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99651 Nr: 2302-45.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACI TEREZINHA KIESEL GASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.128-130, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 1.200,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115998 Nr: 7097-60.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NORMELIO FELIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:MT 17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 150-153, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 41685 Nr: 4475-52.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIDALVA TANIA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 174 de 772



OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 157-160, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54850 Nr: 5162-58.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA MARIA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, KARINA WU 

ZORUB - OAB:11433-B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos/BG

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 157-160, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 10171-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY FRANCISCO DALL' APRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente à fls. 222-225, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 51717 Nr: 1960-73.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LIMA COLINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 251-253, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130698 Nr: 5696-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINA DA SILVA HAIGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MEAZZA - OAB:11 

110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 268-273, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 41221 Nr: 4044-18.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 159/161, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84077 Nr: 3245-33.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HAUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que as partes se compuseram amigavelmente em fls. 

150-151, inclusive acerca dos valores a serem recebidos pela requerente, 

homologo os cálculos de fl. 127 e determino, após preclusão (art. 34, §1º 

da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 43981 Nr: 1154-72.2008.811.0040

 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: SERGIO HENRIQUE CARNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDO DE 

GESTÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

legal, apresentar suas alegações finais na forma de memoriais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98908 Nr: 1504-84.2013.811.0040

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RIBEIRO COLOMBO - ME, MARCIA 

RIBEIRO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA RIBEIRO COLOMBO, Cpf: 

33821666153, Rg: 0648830-7, Filiação: Luiz Ssalvaterra Ribeiro e de Nilza 

Franscisca Ribeiro*, data de nascimento: 17/02/1965, brasileiro(a), natural 

de Dom Aquino-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO acima qualificado, para querendo 

opor embargos a penhora "on line" no valor de R$ 535,84 (quinhentos e 

trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), realizados às fls. 43, no 

prazo legal.

Despacho/Decisão: Processo código nº 98908 – Execução FiscalVistos 

etc.Cite-se a parte executada na forma requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida com juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na exordial ou garanta a execução (artigo 8, da Lei 

6.830/80).Não pago o débito e nem garantida a execução, o oficial de 

justiça fará a penhora de bens da devedora, procedendo desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (art. 13, 

idem).Garantido o Juízo poderá a executada oferecer embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora (artigo 16, 

idem).Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8, da LEF, fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da conta final.Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme o artigo 23, da Lei de Execução Fiscal, 

observando-se ainda o seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal 

o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização 

do leilão”;Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, 

se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.O leilão será 

precedido de publicação do edital, afixado no local de costume, na sede 

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

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

poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias (art. 22, 

§1 º ) .  Expeça -se  Mandado  de  C i t ação ,  P e n h o r a  e 

Avaliação.Cumpra-se.Sorriso/MT, 25 de março de 2013.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 29 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 7022-94.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE C. ZOTTIZ BOSCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENISE C. ZOTTIZ BOSCOLI, Cpf: 

40534197000, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(s) executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 91, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos 

reais), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o 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); 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; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).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, com ou sem 

apresentação de embargos, 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. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Por fim, CASO 

FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 

dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o arquivamento dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 29 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99948 Nr: 2647-11.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFACCI E FEIER DEFACCI LTDA-ME, 

GONÇALINA DA GUIA SOUZA RODRIGUES CAMPOS, BRUNO CESAR 

PEREIRA BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEFACCI E FEIER DEFACCI LTDA-ME, 

CNPJ: 73792178000196 e atualmente em local incerto e não sabido 

GONÇALINA DA GUIA SOUZA RODRIGUES CAMPOS, Cpf: 48262374134, 

Rg: 0690078-0, Filiação: Ana Antonia de Souza Pais Desconhecido, data 

de nascimento: 10/01/1969, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

casado(a), do lar, Telefone 66 9912 5620. 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 
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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: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de DEFACCI 

E FEIER DEFACCI LTDA-ME, GONÇALINA DA GUIA SOUZA RODRIGUES 

CAMPOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6216/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 7.232,49 - Valor Atualizado: R$ 7.232,49 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se o decurso do prazo 

para cumprimento do mandado expedido nos autos.Caso positivo, 

solicite-se a IMEDIATA devolução do mandado, DEVIDAMENTE 

CUMPRIDO.Após, com a juntada, proceda-se com o andamento regular do 

feito.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 30 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128303 Nr: 4391-70.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS GUIMARÃES 

LTDA-ME, MANOEL IRINEU GUIMARÃES, PAULO ANABOR GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS 

GUIMARÃES LTDA-ME, CNPJ: 02091450000162, atualmente em local 

incerto e não sabido MANOEL IRINEU GUIMARÃES, Cpf: 28545230915, Rg: 

1.452.473, Filiação: Antonio Edelfrides Guimarães e Joana Wilke 

Guimarães*, data de nascimento: 13/09/1957, brasileiro(a), natural de São 

Mateus do Sul-PR, casado(a), falecido em 22/07/2010 e atualmente em 

local incerto e não sabido PAULO ANABOR GUIMARÃES, Cpf: 

33770182987, 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: 25/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS GUIMARÃES LTDA-ME, MANOEL IRINEU 

GUIMARÃESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 548/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 174.466,70 - Valor Atualizado: R$ 174.466,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Após o cumprimento do mandado de citação do 

executado, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125392 Nr: 2639-63.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RAMOS, INLOGS 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, AGRENCO DO BRASIL S/A, TRYGVE 

GABRIEL LANGFELDT, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO CARLOS RAMOS, Cpf: 

32155875991, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, CNPJ: 06179728000109, 

atualmente em local incerto e não sabido LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO 

PEREIRA DA SILVA, Cpf: 01479638773, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido TRYGVE GABRIEL LANGFELDT, Cpf: 34825207987, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

AGRENCO DO BRASIL S/A, CNPJ: 01806966001740, Inscrição Estadual: 

132039532. atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

FRANCISCO CARLOS RAMOS, INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/AE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20153360/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 41.143,83 - Valor Atualizado: R$ 41.143,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120847 Nr: 9827-44.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI LUIZ ROSENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARI LUIZ ROSENBACH, Cpf: 

35319674104, 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: 18/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de ARI LUIZ ROSENBACH, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 265/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 3.073,42 - Valor Atualizado: R$ 3.073,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2015.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120881 Nr: 9861-19.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MILTON MACULAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - 

OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, FLAVIO 

HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSVALDO MILTON MACULAN, Cpf: 

54537495987, Rg: 11/R-1.707.165, brasileiro(a), convivente, pedreiro, 

Telefone 66.9616-6073. 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: 18/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de OSVALDO MILTON MACULAN, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 304/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.165,59 - Valor Atualizado: R$ 2.165,59 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 03 de Fevereiro de 2015.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135061 Nr: 7985-92.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMARDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, SALETE 

CIMARDI, LODEMAR CIMARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CIMARDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, 

CNPJ: 00540363000110, atualmente em local incerto e não sabido SALETE 

CIMARDI, Cpf: 43598820925, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido LODEMAR CIMARDI, Cpf: 15417115991, 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: 04/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de CIMARDI 

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, SALETE CIMARDIE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9482/2015.

 - Valor Total: R$ 19.422,37 - Valor Atualizado: R$ 19.422,37 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 
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quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 18 de Janeiro de 2016.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135040 Nr: 7971-11.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZIO BARAZETTI-ME, BIAZIO BARAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BIAZIO BARAZETTI-ME, CNPJ: 

03368612000120 e atualmente em local incerto e não sabido BIAZIO 

BARAZETTI, Cpf: 22483446949, Rg: 16.121.061, brasileiro(a), casado(a), 

empresario. 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: 04/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de BIAZIO 

BARAZETTI-ME e BIAZIO BARAZETTI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7287/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 24.641,55 - Valor Atualizado: R$ 24.641,55 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em que pese o exequente alegar que não é 

devido o pagamento aos Oficiais de Justiça em razão do convênio 

realizado pela Procuradoria- Geral do Estado, tenho que a Fazenda Pública 

está sujeita a antecipar o recolhimento das despesas dos Oficiais de 

Justiça nos termos da Súmula 190 do STJ, in verbis:Súmula: 190- NA 

EXECUÇÃO FISCAL, PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, 

CUMPRE A FAZENDA PUBLICA ANTECIPAR O NUMERARIO DESTINADO 

AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE 

JUSTIÇA.Assim, intime-se o exequente para que realize o pagamento da 

diligencia, conforme certidão de fls. 12.Com o pagamento da diligência, 

expeça-se mandado de citação para parte executada, observando o 

endereço constante na inicial.Intime-se.Cumpra-se.Sorriso/MT, 14 de 

outubro de 2016.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137116 Nr: 9177-60.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO EROS MOZENA, ERASMO EROS 

MOZENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERASMO EROS MOZENA, CNPJ: 

06344384000146 e atualmente em local incerto e não sabido ERASMO 

EROS MOZENA, Cpf: 57498385953, Rg: 3605122-1, Filiação: Antero 

Mozena e de Dolores Razena Mozena, data de nascimento: 27/11/1966, 

brasileiro(a), natural de Coronel Vivida-PR, casado(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: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ERASMO 

EROS MOZENA e ERASMO EROS MOZENA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8942/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 27.250,91 - Valor Atualizado: R$ 27.250,91 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 12 de Fevereiro de 2016.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 30 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137126 Nr: 9186-22.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP DA SILVA E CIA LTDA - ME, JUVELINA 

GODOY PAIM DA SILVA, VANIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAP DA SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ: 
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09369498000139, atualmente em local incerto e não sabido JUVELINA 

GODOY PAIM DA SILVA, Cpf: 58899596972, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido VANIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

04922277994, Rg: 9.231.005-1, 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: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de VAP DA 

SILVA E CIA LTDA - ME, JUVELINA GODOY PAIM DA SILVAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11921/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 11.510,57 - Valor Atualizado: R$ 11.510,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 24 de Fevereiro de 2016.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 30 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141874 Nr: 11550-64.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VALTERCI KLEIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUAREZ VALTERCI KLEIN ME, CNPJ: 

06099090000104. 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: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de JUAREZ VALTERCI KLEIN ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2015/1314.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.456,76 - Valor Atualizado: R$ 1.456,76 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, este 

último em caso de pessoa física.Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.Do contrário, caso o 

requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL.Transcorrido o prazo 

sem resposta, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, requerendo o que de direito, 

no prazo de 10 dias.Não indicados bens passíveis de penhora, ou acaso 

não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O 

FEITO PELO PRAZO DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 17 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97639 Nr: 115-64.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIA MARINHO DE LACERDA-ME, 

ESTELA MARIA MARINHO DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTELA MARIA MARINHO DE 

LACERDA-ME, CNPJ: 04860969000193 e atualmente em local incerto e não 

sabido ESTELA MARIA MARINHO DE LACERDA, Cpf: 40954358287, 

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: 07/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ESTELA 

MARIA MARINHO DE LACERDA-ME e ESTELA MARIA MARINHO DE 

LACERDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8054/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 5.426,47 - Valor Atualizado: R$ 5.426,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se a parte executada para que, nos 

termos do art. 8.º da LEF, em 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros 

de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução.Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III, LEF).Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantir a dívida, procedendo desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF).Na 

hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da causa.Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.
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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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 24 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 8081-15.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARCONDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO MARCONDES DE ALMEIDA, Cpf: 

08944909822, Filiação: Antonio Marcnodes de Almeida e de Dulce Naufal 

Marcondes, data de nascimento: 08/04/1958, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-MT, casado(a), cirurgião dentista, Telefone 66 3544-6620. 

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: 30/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de RENATO MARCONDES DE 

ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 259541, 259542.../2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 6.571,68 - Valor Atualizado: R$ 6.571,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Defiro a busca do endereço da parte executada 

RENATO MARCONDES DE ALMEIDA, CPF: 089.449.098-22, pelo sistema 

BACENJUD.Restando frutífera a localização da parte executada, 

expeça-se AR para citação.Caso negativa, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Sorriso/MT, 08 

de Outubro de 2014.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 17 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 3046-84.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

12ª REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOMINGOS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO DOMINGOS BASTOS, Cpf: 

22561439020, brasileiro(a), casado(a), cerurgião dentista. 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.Considerando que houve a penhora integral do valor 

do débito exequendo (fl. 68), bem como não houve oposição de embargos 

(fl. 102), proceda-se com a transferência dos valores penhorados à parte 

exequente até o montante da obrigação, observando os dados bancários 

colacionados à fl. 104. Posto isto, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento dos 

honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, do Novo Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, proceda-se com o recolhimento integral, 

ou parcial, das custas processuais utilizando o remanescente dos valores 

penhorados.Na sequência, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 22 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57405 Nr: 6497-15.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GIMENES MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON GIMENES MILAN, Cpf: 

53888146887, Rg: 6.129.918, brasileiro(a), Telefone 96199879. 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.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls. 59-60, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento dos 

honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, do Novo Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 26 de julho de 2018

Sueli Riffel Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 4991-72.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE DE JESUS ALVES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZENAIDE DE JESUS ALVES DO 

AMARAL, Cpf: 65415477187, Rg: 1037353-5, Filiação: Antonio Alves do 

Amaral e de Irma Aparecida Pinto de Lima, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para 

querendo, opor embargos a penhora do veículo FORD/ECOESPORT XLT 

1.6 FLEX placa KAP7764 realizada às fls. 92, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, este 

último em caso de pessoa física.Assim, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.Não indicados bens 

passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 

da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO DE 01 ANO, 

devendo ser a autora intimada.Não havendo manifestação/indicação de 

bens penhoráveis no prazo de suspensão, determino o ARQUIVAMENTO 

dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser 

desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da 

LEF.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 29 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41298 Nr: 4123-94.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGINO ARRUDA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGINO ARRUDA ANDRÉ, Cpf: 

27322823168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO do executado para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com a juntada da 

petição/mandado/AR/carta precatória respectiva.Após, proceda-se com o 

necessário para o andamento do feito.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 22 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141196 Nr: 11196-39.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME, MARCELO 

ZIBETTI, CIDCLEY ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME, CNPJ: 

02076694000176, Inscrição Estadual: 131772414, atualmente em local 

incerto e não sabido MARCELO ZIBETTI, Cpf: 19544840993, Rg: 

22.300.474-1, Filiação: Arnaldo Zibetti e de Eroni Zibetti, data de 

nascimento: 28/06/1975, brasileiro(a), natural de Cascavel-MT, solteiro(a), 

comerciante outro cpf 19544840893 e atualmente em local incerto e não 

sabido CIDCLEY ZIBETTI, Cpf: 13348912814, Rg: 22.300.473-x, 

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: 09/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME, MARCELO ZIBETTIE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 15887/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.589,43 - Valor Atualizado: R$ 1.589,43 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se o decurso do prazo 

para cumprimento do mandado expedido nos autos.Caso positivo, 

solicite-se a IMEDIATA devolução do mandado, DEVIDAMENTE 

CUMPRIDO.Após, com a juntada, proceda-se com o andamento regular do 

feito.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135417 Nr: 8201-53.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ADELAR GRANDI, MARCIA GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 33013392000182, atualmente em local 

incerto e não sabido ADELAR GRANDI, Cpf: 41128648172, Rg: 863.771, 

Filiação: Anselmo Grandi e de Tereza Vivian Grandi, data de nascimento: 

29/07/1958, natural de Fagundes Varela-RS, casado(a), empresário - rep. 

legal fertigrão com., Telefone 9995-9555 e atualmente em local incerto e 

não sabido MARCIA GRANDI, Cpf: 97355712187, 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: 10/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ADELAR GRANDIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5591/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 31.349,83 - Valor Atualizado: R$ 31.349,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001818-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PATRICIA GALVAO (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1001818-37.2018.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exeqüente 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão de Justiça 

constante do ID nº 15153023, bem como sobre os rumos da execução, 

sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 03 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001923-82.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14900623, no prazo de 05 dias, 

conforme intimado anteriormente no ID. 15151531 e não houve 

manifestação, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005168-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

JESSICA WALKER RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO MIGLIORINI MARCHETTI (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1005168-67.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

constante do ID nº 15737128, bem como sobre os rumos da execução, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso, 04 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010754-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

WALDEMIRO GUARNIERI (EXEQUENTE)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8010754-97.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

constante do ID nº 15738195, bem como sobre os rumos da execução, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso, 04 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO OAB - 016.780.939-39 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Proc. 1000645-75.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

15002072, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 04 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-80.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

JORGE DE GODOIS (REQUERENTE)

EDEN OSMAR DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010738-80.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.746,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JORGE DE GODOIS Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Trata-se de reclamação 

proposta por JORGE GODOIS em face de BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Após o regular processamento, 

sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos contidos na 

inicial, julgando, por conseguinte, extinto o processo com resolução de 

mérito (Id. 5494283). A parte reclamada, por sua vez, interpôs embargos 

de declaração, sustentando contradição em relação a sua condenação a 

restituir a tarifa de emissão de carnê quanto ao Contrato de Alienação 

Fiduciária n. 650120645, uma vez que não houve tal cobrança no aludido 

contrato. É o relatório. Ressalta Rinaldo Mouzalas que o “recurso de 

embargos de declaração tem por finalidade imediata o aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional (STF. RE-EDv-ED-AgR 191229/SP. DJU 17.09.98), a 

partir da supressão de omissões (de ponto ou questão sobre a qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento), eliminação de 

contradições, esclarecimento de obscuridades e correção de erros 

materiais, relacionadas a qualquer ato jurisdicional decisório.” (Processo 

Civil. Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 1135). O 

recurso manejado encontra previsão no art. 994, inciso IV, do CPC. As 

hipóteses de seu cabimento encontram-se elencadas no art. 1.022 do 

CPC. Confira-se: “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.” [sem 

destaque no original] No caso, assiste razão à embargante/reclamada, 

uma vez que a sentença impugnada fez referência a sua condenação à 
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devolução de valor correspondente à “tarifa de emissão de carnê”, a qual 

não se encontra descrita no Contrato de Alienação Fiduciária n. 

650120645 (Id. 990738) firmado entre as partes, devendo, portanto, ser 

suprimida tal expressão. Os demais fundamentos da sentença impugnada 

devem permanecer incólumes. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de decisão, no sentido de CONHECER dos embargos declaratórios 

interpostos no Id. 5494283, por serem tempestivos e, no mérito, JULGAR 

PROCEDENTES para reconhecer a contradição sustentada, passando a 

sentença impugnada a contar com a seguinte redação: “Dessa forma, 

deverão ser restituídos a parte reclamante os valores referentes ao 

registro de contrato, ao seguro proteção financeira e à tarifa de abertura 

de crédito, sendo que tal restituição deverá se dar de forma simples, uma 

vez que não ficou evidenciada a má-fé exigida no art. 42, parágrafo único, 

do CDC. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a instituição financeira 

reclamada a restituir à parte reclamante o valor de R$583,25 (quinhentos e 

oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao registro do 

Contrato de Alienação Fiduciária n. 650120645, ao seguro proteção 

financeira e à tarifa de abertura de crédito, devendo o valor ser corrigido 

pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação 

(art. 405 do CC) até a data da devida restituição. A instituição financeira 

deverá, ainda, providenciar a impressão de novo boleto sem a inclusão 

dos valores cobrados a maior em relação às parcelas vincendas. Por fim 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95.” Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

decisão, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

03 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-80.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

JORGE DE GODOIS (REQUERENTE)

EDEN OSMAR DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010738-80.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.746,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JORGE DE GODOIS Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Trata-se de reclamação 

proposta por JORGE GODOIS em face de BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Após o regular processamento, 

sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos contidos na 

inicial, julgando, por conseguinte, extinto o processo com resolução de 

mérito (Id. 5494283). A parte reclamada, por sua vez, interpôs embargos 

de declaração, sustentando contradição em relação a sua condenação a 

restituir a tarifa de emissão de carnê quanto ao Contrato de Alienação 

Fiduciária n. 650120645, uma vez que não houve tal cobrança no aludido 

contrato. É o relatório. Ressalta Rinaldo Mouzalas que o “recurso de 

embargos de declaração tem por finalidade imediata o aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional (STF. RE-EDv-ED-AgR 191229/SP. DJU 17.09.98), a 

partir da supressão de omissões (de ponto ou questão sobre a qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento), eliminação de 

contradições, esclarecimento de obscuridades e correção de erros 

materiais, relacionadas a qualquer ato jurisdicional decisório.” (Processo 

Civil. Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 1135). O 

recurso manejado encontra previsão no art. 994, inciso IV, do CPC. As 

hipóteses de seu cabimento encontram-se elencadas no art. 1.022 do 

CPC. Confira-se: “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.” [sem 

destaque no original] No caso, assiste razão à embargante/reclamada, 

uma vez que a sentença impugnada fez referência a sua condenação à 

devolução de valor correspondente à “tarifa de emissão de carnê”, a qual 

não se encontra descrita no Contrato de Alienação Fiduciária n. 

650120645 (Id. 990738) firmado entre as partes, devendo, portanto, ser 

suprimida tal expressão. Os demais fundamentos da sentença impugnada 

devem permanecer incólumes. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de decisão, no sentido de CONHECER dos embargos declaratórios 

interpostos no Id. 5494283, por serem tempestivos e, no mérito, JULGAR 

PROCEDENTES para reconhecer a contradição sustentada, passando a 

sentença impugnada a contar com a seguinte redação: “Dessa forma, 

deverão ser restituídos a parte reclamante os valores referentes ao 

registro de contrato, ao seguro proteção financeira e à tarifa de abertura 

de crédito, sendo que tal restituição deverá se dar de forma simples, uma 

vez que não ficou evidenciada a má-fé exigida no art. 42, parágrafo único, 

do CDC. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a instituição financeira 

reclamada a restituir à parte reclamante o valor de R$583,25 (quinhentos e 

oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao registro do 

Contrato de Alienação Fiduciária n. 650120645, ao seguro proteção 

financeira e à tarifa de abertura de crédito, devendo o valor ser corrigido 

pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação 

(art. 405 do CC) até a data da devida restituição. A instituição financeira 

deverá, ainda, providenciar a impressão de novo boleto sem a inclusão 

dos valores cobrados a maior em relação às parcelas vincendas. Por fim 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95.” Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

decisão, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

03 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004235-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA (ADVOGADO(A))

GILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004237-30.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 17:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005440-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA DE BAIRROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005440-61.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12650741, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 02 de outubro 

de 2018 Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004247-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ROSA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 17:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001073-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ESCOBAR (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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-90.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE MASCKIO (REQUERENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LUCIANO AMORIM SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010092-36.2016.8.11.0040 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. 11735651, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

TIAGO FERNANDO TREVISAN (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 23 de JANEIRO de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

TIAGO FERNANDO TREVISAN (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 23 de JANEIRO de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020009-16.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

CLARICE CECILIA KLASSEN MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8020009-16.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLARICE CECILIA KLASSEN MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL 

S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 5880458), razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. Custas pela parte reclamante 

(Enunciado 28 do FONAJE). Sorriso/MT, 10 de abril 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 185 de 772



trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002066-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

DIEGO SUOTNISKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 23 de JANEIRO de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002066-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

DIEGO SUOTNISKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 23 de JANEIRO de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002177-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L B HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002177-21.2017.8.11.0040 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. 12143283, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003771-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SIMOES DANTAS (REQUERIDO)

 

Processo:1003771-36.2018.8.11.0040 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 a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”ENDEREÇO INSUFICIENTE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004254-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GILBERTO GIL SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 17:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010843-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ELIEL NICACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 8010843-57.2015.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12875370, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 04 de outubro 

de 2018 Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004064-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEBISON PAIVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004064-40.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEBISON PAIVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Trata-se de ação proposta por CLEBISON PAIVA SANTOS em face 

de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 
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está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis 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). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

10 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004064-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEBISON PAIVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004064-40.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEBISON PAIVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Trata-se de ação proposta por CLEBISON PAIVA SANTOS em face 

de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 
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pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis 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). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

10 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004266-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JONAS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 23 de JANEIRO de 2019, às 18:10 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001706-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI (ADVOGADO(A))

FLAVIO SALES VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA KREIN LTDA - ME (EXECUTADO)
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Processo: 1001706.05.2017.8.11.0040 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. 12358888, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004073-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULA OLINDA DA SILVA (REQUERENTE)

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004073-02.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULA OLINDA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Trata-se de ação proposta por PAULA OLINDA DA SILVA em face de 

BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis 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). JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

10 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004073-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULA OLINDA DA SILVA (REQUERENTE)

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004073-02.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULA OLINDA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Trata-se de ação proposta por PAULA OLINDA DA SILVA em face de 

BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 
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JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis 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). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

10 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004270-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUERRA DA SILVA (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 18:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA JAQUELINE MARIANI (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - 012.171.901-47 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: nº 1000694-19.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15465070, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 04 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010806-30.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARDOSO DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

 

Processo: nº 8010806-30.2015.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12928494, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 04 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R A CABRINI TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

Processo:1003799-04.2018.8.11.0040 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 a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002305-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

EVANDRO VIRGULINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVETE MONTEIRO DOS SANTOS DIAS (EXECUTADO)

 

Processo: 1002305-41.2017.8.11.0040 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. 12402365, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004273-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

MICHEL DA CONCEICAO MALHEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 18:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004718-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR FARIAS DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo: 1004718-27.2017.8.11.0040 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. 12544228, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004274-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

SHEILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 18:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-24.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

 

Proc. 8010981-24.2015.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

12813964, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 04 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-05.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR WEBER (REQUERENTE)

JULIANO PIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 8010937-05.2015.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12934960, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 04 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004784-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

VALDIR DALLAGNOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GOMES NETO (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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011109-78.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA MOURA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011109-78.2014.8.11.0040 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. 12510983, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SILVA - CEREALISTA - ME (REQUERIDO)

 

Processo:1003730-69.2018.8.11.0040 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 a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005932-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005932-53.2017.8.11.0040 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. 12172804, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003759-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOCORRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo:1003759-22.2018.8.11.0040 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 a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KRUG DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo:1003758-37.2018.8.11.0040 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 a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010125-02.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA DECORACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))
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TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A (EXECUTADO)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010125-02.2011.8.11.0040 (L) I - Expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados no Id. 880116, observando-se os dados 

bancários apresentados no Id. 9038181. II - Após, Intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 31 de julho de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA ELIAS DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1004935-70.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

12803202, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 04 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003783-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA GONCALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo:1003783-50.2018.8.11.0040 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 a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002036-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE RAMOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1002036-02.2017.8.11.0040 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. 12737041, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010548-88.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DO NASCIMENTO CABRAL (EXECUTADO)

 

Processo: 8010548-88.2013.8.11.0040 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 penhora 

de bens realizada na diligência de ID. 14184617. Sorriso/MT, 04 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU LEONARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1000252-24.2016.8.11.0040 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 penhora 

de bens realizada na diligência de ID. 12402390. Sorriso/MT, 04 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1006291-03.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Trata-se de reclamação proposta por DIONE GOMES DA SILVA em face 

de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito frente à 

reclamada; b) a condenação da reclamada a título de indenização por 

danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado 

qualquer contratação com a empresa reclamada, foi surpreendido com 

uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. 

Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante afirma que a reclamada não juntou nenhum documento que 

comprove o “consumo” dos serviços que geraram a negativação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode 

perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “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. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 
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PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços ofertados pela 

empresa reclamada, pois há assinatura do reclamante e documentos 

apresentados pelo reclamante. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As 

hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais 

e de honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1006291-03.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Trata-se de reclamação proposta por DIONE GOMES DA SILVA em face 

de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito frente à 

reclamada; b) a condenação da reclamada a título de indenização por 

danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado 

qualquer contratação com a empresa reclamada, foi surpreendido com 

uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. 

Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante afirma que a reclamada não juntou nenhum documento que 

comprove o “consumo” dos serviços que geraram a negativação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode 

perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “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. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços ofertados pela 

empresa reclamada, pois há assinatura do reclamante e documentos 

apresentados pelo reclamante. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As 

hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 194 de 772



os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais 

e de honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ANTONIO SANTOS (EXEQUENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRISON (EXECUTADO)

 

Processo: 1004720-94.2017.8.11.0040 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. 12183885, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA (ADVOGADO(A))

SABRINA ARAUJO ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

1002823-94.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte reclamante(advogado) no prazo de 05(cinco) dias 

manifestar-se a cerca da correspondência devolvida com a informação do 

correio de “mudou-se” juntada no ID. 15207117. Sorriso/MT, 04 de Outubro 

de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUZIA APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Proc. 1005099-35.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

12764466, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 04 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002041-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMAR LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002041-24.2017.8.11.0040 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. 12227158, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005122-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDEILSON RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005122-78.2017.8.11.0040 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 executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, 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 CPC. 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. 

Sorriso/MT, 04 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000105-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MAYSA CRIVELLI (EXECUTADO)

 

Processo: 1000105-27.2018.8.11.0040 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 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. 12173209, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA VANESSA FEITOSA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000122-63.2018.8.11.0040 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 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. 12227165, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005266-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005266-52.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.869,41; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILER 

MARQUES RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. Relatório dispensado conforme artigo 38 da Lei n°. 9.099/95. 

Trata-se de ação que busca o autor, WILLER MARQUES RIBEIRO, 

indenização por danos materiais no valor de R$ 1.869,41, referente ao 

conserto do vidro para-brisa em razão de colisão com uma pedra quando 

trafegava pela BR163no sentido Cuiabá/MT-Sorriso/MT. Afirma que a pista 

estava descascada, cheia de pedregulhos soltos e que ao passar por 

outro veículo que trafegava em direção contrária este lançou uma pedra 

no para-brisa, causando a quebra de imediato. Em síntese, sustenta o 

autor que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é 

objetiva. A ré por sua vez alega, preliminarmente ilegitimidade ativa, visto 

que o veículo pertence a terceira pessoa, que não o autor da presente 

ação. No mérito, diz que faltam elementos mínimos à comprovação do fato 

constitutivo do direito do autor. Relata que o Boletim de Acidente de 

Trânsito foi elaborado de forma unilateral. Afirma inexistir nexo causal, não 

tendo nenhuma conduta suja, seja omissiva ou comissiva, causado o 

acidente. Diz não haver comprovação de nota fiscal e recibo que 

comprove o valor efetivamente despendido. Da Legitimidade ativa Não há 

que se falar em ilegitimidade ativa do ora autor, visto que como demonstra 

o contrato de compra e venda com reserva de domínio, o autor da 

presente ação adquiriu o automóvel em questão, estando na posse do 

mesmo quando da ocorrência do sinistro. É o que dispõe os artigos 521 e 

524 do Código Civil: Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor 

reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. 

Art. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento 

em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa 

responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue. (grifei) Mérito 

Primeiramente convém destacar que o autor acosta aos autos declaração 

de acidente de trânsito emitida pela Polícia Rodoviária Federal onde consta 

que ao acidente ocorreu por volta das 18horas e 15 minutos na BR 163 km 

671. Foi juntado também comprovante de pagamento do pedágio, 

localizada no km 664, onde se verifica que o autor passou pela referida 

praça de cobrança às 17:59:21, no sentido Sorriso. Resta claro, portanto, 

que o acidente se deu logo após o autor passar pela praça de pedágio. 

Destaca-se que no presente caso, incide o disposto no Art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, de forma que há responsabilidade objetiva da 

concessionária, uma vez que defeituoso o serviço prestado, não 

oferecendo a segurança esperada pelos consumidores. O § 1º do 

referido dispositivo prescreve que o serviço é defeituoso quando “não 

fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”. Ressalta-se 

que o autor, ao efetuar o pagamento do pedágio, espera trafegar por uma 

rodovia à altura do que foi desembolsado, com total segurança. Assim, o 

consumidor possui a expectativa de que não existirão animais, pedras, ou 

outros obstáculos na pista a colocar em risco sua passagem. Cabe à 

concessionária manter a estrada conservada, segura e desimpedida, de 

modo a fazer jus à prestação monetária que recebe. Quando assim não 

ocorre, como no caso dos autos, surge o dever de indenização. Tenho 

que a requerida ao não fiscalizar e retirar os obstáculos da estrada, agiu 

com culpa. É a chamada culpa in vigilando, na qual incorreu a ré, visto que 

não agiu com a atenção devida. Neste sentido, os precedentes: 

Responsabilidade civil. concessionária de rodovia. acidente provocado 

pelo lançamento de pedras existentes na pista no pára-brisa do carro da 

autora. nexo de causalidade patente em virtude da omissão culposa da ré. 

COMprovaÇÃO de que o acidente tenha ocorrido NO trecho pedagiado. 

responsabilidade corretamente apurada. 1. Ao contrário do sustentado 

pela ré, não enseja qualquer dúvida o fato de ter o acidente ocorrido em 

trecho de rodovia sob a concessão da demandada, tanto assim que houve 

o registro da comunicação feita pelo usuário (fl. 08), o que possibilitava 

que prepostos da ré verificassem as condições dos locais indicados como 

tendo sido aqueles em que ocorreram o acidente. 2. Como a manutenção 

da pista há de ser feita com cuidado, independentemente da condição 

climática, pois o pedágio não é cobrado apenas com boas condições de 

tempo, evidente que a culpa da ré se estabelece pela previsibilidade e 

evitabilidade da ocorrência de acidentes, se adotada maior cautela em tais 

reparos na pista. Não é só o fato de permanecer por muito tempo pedra na 

pista que acarreta a conduta culposa da ré, também a falta de cuidado na 

colocação de brita para tapar buracos evidencia tal negligência culposa. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002440659, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 25/03/2010). 

Grifei. REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO DE ANIMAL (BOVINO) 

EM RODOVIA SOB RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EVIDENCIADA. A obrigação da Concessionária 

da Rodovia em oferecer segurança aos usuários, mantendo a rodovia com 

segurança ao tráfego, envolve também a retirada de animais que obstruam 

o regular trânsito na pista. Responsabilidade prevista no artigo 14 da lei n. 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Dever de indenizar 

reconhecido, com base na culpa da concessionária e não meramente na 

sua responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002616266, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/08/2010). 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PÁRA-BRISA DO VEÍCULO DO AUTOR ATINGIDO 

POR PEDRA EXISTENTE EM RODOVIA SOB RESPONSABILIDADE DE 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. Merece ser mantida a sentença 

proferida, incluindo os precedentes mencionados, tendo sido corretamente 

analisada a prova produzida. A declaração do acidente de trânsito (fl. 09), 

aliada à comprovação de passagem por pedágio (fl. 10), corrobora local e 

momento do fato, não merecendo guarida a sustentação da parte 

recorrente de que o autor não fez provas neste sentido. Configura-se, no 

caso, responsabilidade civil por culpa "in vigilando", em face de fato da 

coisa, suficientemente demonstrada para caracterizar a ilicitude e permitir 

o ressarcimento por danos materiais. Quanto à fixação do quantum, 

salienta-se que o orçamento foi realizado por concessionária 

especializada no veículo, incluindo todo o reparo necessário (fl. 11), 

abrangendo vidro e guarnições. Assim, em sendo devidamente descrita a 

despesa, não há como se acolher valor de menor custo, realizado sem a 

visualização do veículo e sem a descrição ampla dos itens de bens e 

serviços. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003084571, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria Claudia Cachapuz, 

Julgado em 09/05/2012) Desta forma, evidente o dever da empresa 

requerida de indenizar o autor pelos prejuízos sofridos, restituindo-lhe o 

valor desembolsado para o conserto do veículo o menor valor dentre 3 

orçamentos que devem obrigatoriamente ser apresentados. Entretanto, o 

autor não trouxe as autos nenhum orçamento que comprovasse 

discriminadamente os serviços a serem realizados e o valor individual de 

cada um, nem mesmo qualquer recibo ou nota fiscal que comprovasse o 

que efetivamente foi gasto para que o conserto fosse realizado, tendo 

apenas citado três valor no corpo da petição inicial que supostamente são 

os orçamentos. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ORÇAMENTOS QUE PERMITISSEM 

AQUILATAR QUE O VALOR POSTULADO A TÍTULO DE DANOS 

MATERIAIS GUARDAVA PERTINÊNCIA COM OS DANOS SOFRIDOS PELO 

VEÍCULO DO AUTOR. PRETENSÃO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS EM 

SEDE RECURSAL, QUE, ASSIM COMO AFASTADA QUANDO DO MANEJO 

DOS ACLARATÓRIOS, DEVE SER RECHAÇADA. APONTAMENTO DE 

NOTAS FISCAIS E VALORES NA INICIAL QUE NÃO SUPREM A 

NECESSIDADE DA JUNTADA DOS ORÇAMENTOS COM DISCRIMINAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS 

ORÇAMENTOS JÁ APONTADA NA CONTESTAÇÃO, SENDO QUE, 

QUANDO MANIFESTOU-SE SOBRE ESTA, A AUTORA NADA REFERIU 

QUANTO AO PONTO. SENTENÇA CONFIRMADA. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71007000482, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/09/2017) (grifei) 

ISSO POSTO, opino por julgar IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. 

Sem custas ou honorários, consoante dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 

9.099/95. Submeto assim a presente proposta de sentença à homologação 

da Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente. Sorriso/MT, 13 de abril 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 16 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005572-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005572-21.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de ação proposta por JOSE 

ORLANDO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada e 

restou infrutífera. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. No que diz com o 

mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “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. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação, de forma a infirmar a alegação do reclamante, no sentido de 

que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 

DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 

aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 
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ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo 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, 18 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005572-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005572-21.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de ação proposta por JOSE 

ORLANDO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada e 

restou infrutífera. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. No que diz com o 

mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “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. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação, de forma a infirmar a alegação do reclamante, no sentido de 

que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 
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DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 

aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo 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, 18 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004207-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMANDA BASSTSH DE OLIVEIRA (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)

 

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 AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 30 de JANEIRO de 2019, às 08:10 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004209-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JELSA APARECIDA DOS SANTOS GRANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 08:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004275-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON MALHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004286-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA (ADVOGADO(A))

VILMAR VEDANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 
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JANEIRO de 2019, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

ALCIONIR PAULO SILVESTRO (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)

NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010341-89.2013.8.11.0040 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, as 

partes exequente e executada(advogado), 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 as 

partes advertidas 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, retornem os autos 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 valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 04 de outubro de 20128. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

ALCIONIR PAULO SILVESTRO (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)

NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010341-89.2013.8.11.0040 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, as 

partes exequente e executada(advogado), 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 as 

partes advertidas 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, retornem os autos 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 valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 04 de outubro de 20128. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005787-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

OLGA BROLINI DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005787-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OLGA BROLINI DE MOURA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de cancelamento, 

indevido, da linha telefônica da autora, pela reclamada. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da falta de utilização de um 

serviço essencial, mormente por utilizar os serviços nas atividades 

comerciais. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial. 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 que a requerida proceda 

com a imediata reativação da linha telefônica/internet da parte autora, até o 

julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado 

em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa por descumprimento, 

que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 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: 1005686-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

AGNALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005686-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AGNALDO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO 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 que a reclamada se abstenha de protestar e/ou inserir o débito 

discutido na presente demanda em cadastros de inadimplentes, até o 

julgamento final da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 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: 1000495-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FEITOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELENIR TEREZINHA DAROIT (REQUERIDO)

JEFERSON CARLOTT (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000495-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO FEITOSA DE SOUSA 

REQUERIDO: ELENIR TEREZINHA DAROIT Vistos etc. Diante da 

manifestação de ambas as partes no Num. 15690351, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento o dia 13 de novembro 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 137345 Nr: 9287-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 a) segundo a dicção do art. 405, §§ 1.º e 2.º do CPP e do item 2.20.1.1 da 

CNGCGJ/MT ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos 

realizados na presente solenidade sejam sujeitados a gravação magnética 

em mídia digital (CD-ROM não regravável) que posteriormente deverá ser 

anexada aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser 

gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens 

2.20.1 e 2.20.3 da CNGCGJ/MT. De suma, importância realçar, outrossim, 

que, de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o item 2.20.4 

da CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas;

b) designo a audiência de continuação para o dia 07/11/2018 às 

13hrs30min. Requisite-se a testemunha PM.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195792 Nr: 7257-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de Revogação da Liberdade Provisória de REINALDO RIBEIRO.Da 

Defesa Preliminar.Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados 

na denúncia estão de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, 

não existindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do 

artigo 395 do CPP, pelo que foi a denuncia devidamente recebida, restando 

superada tal fase. Considerando-se que as alegações da defesa versam 

sobre o mérito da causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular 

instrução criminal, por ocasião da prolação da sentença, bem como não se 

vislumbram elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, 

porquanto não se mostram presentes nenhuma das situações elencadas 

pelo art. 397, do CPP, designo audiência para instrução e julgamento do 

processo para o dia ______ de ________ de 2018, às _____ horas e 

______min..Intime-se e requisite-se o réu.Intime-se o Ilustre 

Advogado.Ciência ao MP.Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas 

arroladas à fl. 7. Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das 

testemunhas que não residem nesta Comarca, se for o caso.Expeça-se o 

necessário para o devido cumprimento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 89969 Nr: 1594-29.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o acusado, na pessoa do Ilustre advogado e cientifique-se o MPE 

acerca do retorno dos autos.

Após, arquive-se.

Às providências, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 107962 Nr: 490-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo nº. 490-31.2014.811.0018.

Código nº. 107962.

Vistos, etc.

 Tendo em vista a manifestação da Defesa na fl. 105, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 

14h00min.

 Intime-se o acusado Lucas Santos.

 Intime-se a defesa do acusado para apresentar suas testemunhas em 

audiência, conforme requerido.

 Ciência ao MPE.

 Às providencias, cumpra-se.

 Sorriso - MT, em 19 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 170308 Nr: 3574-35.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER JUSTINO SIPRIANO, SILVESTRINA 

TERTULIANA NUNES PEREIRA, ROGÉRIO CUNHA SOUZA ou ROGÉRIO DA 

CUNHA SOUZA, KLEITIONARA JANAÍNA DE SOUZA FERREIRA, TIAGO 

CESAR AMARO, BRUNO SILVA NOVAIS, DIONISIO LEAL DOS SANTOS, 

NATALINA RAIMUNDO GONÇALVES, RODRIGO MARCELINO GOMES 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 Vistos etc.

 Analisando-se detidamente os autos, tem-se que conforme decisão de 

fls. 2022/2027 o acusado Wender Justino Sipriano respondeu pelo crime 

de tráfico nos autos 170267, no qual foi condenado, e responde por 

associação ao tráfico nestes autos 170308.

Nos autos 168726 em apenso foi decretada sua prisão temporária por 05 

(cinco) dias em 21/03/2017, prisão esta que realmente não restou 

convertida em preventiva, tudo conforme se vê dos citados autos.

Ocorre que o acusado Wender estava preso em flagrante por tráfico 

desde 28/03/2017, autos 170267 já citado acima, tendo permanecido 
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preso durante todo o trâmite processual, com condenação de 07 (sete) 

anos e 06 (seis) meses no regime FECHADO.

Referida situação somente sofreu alteração quando do julgamento da 

apelação do acusado nos autos 170267, tendo sido juntado no PEP 

181884 cópia do acórdão, que somente alterou o regime para o 

semiaberto, em 08/03/2018.

Por conta da divisão dos processos referente ao acusado Wender, 

estando ele preso no 170267, acreditou-se estar ele preso também nestes 

autos 170308, o que não corresponde com o constante dos autos, pelo 

que torno sem efeito a ordem de manutenção da prisão preventiva de fls. 

2022/2027.

Assim, retifique-se junto ao sistema Apolo eventual andamento de prisão 

com relação ao mesmo por estes autos, havendo razão à Defesa em sua 

manifestação de fls. 2230/2233.

Uma vez que a Defesa de Wender desistiu da perícia fonética às fls. 

2230/2233, vistas às partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 166541 Nr: 1373-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FELIPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos, etc.

Diante da manifestação da Defesa de fl. 137, homologo a desistência da 

oitiva dos menores A.L.S e W.A.A e da testemunha Kailane Lopes de 

Araújo.

 No mais, designo audiência para interrogatório do acusado Guilherme 

Felipe da Silva, para o dia 14 de novembro de 2018, às 17h00min.

 Intime-se o acusado no endereço de fl. 142.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências.

Quanto ao pedido de restituição, colha-se o parecer do MPE.

Às providências, cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158832 Nr: 8504-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PRESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RODRIGUES DE ABREU 

- OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Os requisitos do artigo 89 da Lei 9099/95 encontram-se presentes no 

caso, assim, pelo prazo de 02 (dois) anos, para cumprimento das 

medidas/condições acima especificadas, DEFIRO para este feito o SURSIS 

PROCESSUAL em tablado.

3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 16:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135912 Nr: 8433-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R(VDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 8433-65.2015.811.0040 (Código 135912)VISTOS/KP.Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25/10/2018 às 14:30 horas.Publique 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 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP.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 ex vi 

exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência 

do respectivo mandado judicial de intimação.Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique o referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135912 Nr: 8433-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R(VDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 8433-65.2015.811.0040 Código 135912

VISTO/MV.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou RAIAN 

VIEIRA DE ARAUJO, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação 

típica do artigo 147, caput, do Código Penal, com observância da Lei n° 

11.340/06 tendo em vista os fatos ocorridos.

Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado 

manter atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou 

judicial processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.

Destarte, considerando também que o parquet possui meios legais e 

institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao Cartório 

Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita Federal), 

entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e 

prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no DJE.

Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos autos 

pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis o 

prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa.
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 Eis o relato do necessário. Fundamento.

Da Suspensão Processual e Prescricional.

Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida caracterização da 

malfada crise de instância em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) 

acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o sobrestamento 

da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do CPP.

Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre tal 

suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para 

autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine 

seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra do referido 

artigo 366 do CPP.

Calha a fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para 

perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a 

liberdade provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais 

atos instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por 

força de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e 

disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a 

nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a 

possibilidade de continuidade da marcha processual.

Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso 

sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.

Da Antecipação de Prova Testemunhal.

 Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o 

artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, 

se produza provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.

Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal instituto 

processual é sempre exceção à regra de somente se produzir provas 

mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa técnica, 

pena de escárnio do constitucional devido processo legal.

Quer dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.

Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, in 

verbis:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS 

CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada da prova 

testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela norma 

processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”

De igual quadra a inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, 

cimentando: “a decisão que determina a produção antecipada de provas 

com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não 

a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

Destarte, após análise do caso em tablado, não vislumbro a real 

necessidade de se antecipar a colheita da prova testemunhal.

Decido.

SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo prazo da súmula 415 

do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita de prova testemunhal.

 Ciência ao MP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 31 de outubro de 2017

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 3098-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 3098-60.2018.811.0040 Código 188293

 VISTOS/MV

Trata-se de recurso(s) de apelação criminal manejada contra a sentença 

derradeira, deveras, preenchidos os requisitos legais objetivos e 

subjetivos do artigo 593 et seq do CPP, RECEBO a presente irresignação 

no(s) seu(s) efeito(s) legal(is).

Conforme gizado no artigo 600 et seq do CPP, se ainda não o feito, vista à 

parte apelante pelo prazo de 08(oito) dias e, na sequência, à parte 

apelada pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

 Alfim do prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após adotadas as 

providências do item da CNGC/MT – remetam os autos ao e. TJMT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178937 Nr: 8491-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA DE CAMARGO - 

OAB:17756/O

 .Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado MARCOS DE SOUZA 

BARBOZA.Publique 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 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP.Ciência pessoal ao membro 

do Ministério Público.Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade.Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto
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 Cod. Proc.: 114627 Nr: 6067-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HETZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo desistencia testemunhal.

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133218 Nr: 6961-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 6961-29.2015.811.0040 Código: 133218

VISTO/MV

Tendo em vista que na presente data o juízo fora informado que a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contará com apenas um 

Defensor Público atuante na área criminal, havendo conflito de pautas 

entre as varas criminais no que tange a processos em que há réus 

assistidos pela DPE, prejudicando a realização das solenidades 

agendadas para a data de hoje, redesigno a audiência de instrução para o 

dia 16/10/2018, às 09:00 horas.

Intimem-se. Ciência ao MPE e a DPE.

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104385 Nr: 7446-97.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 Processo: 7446-97.2013.811.0040 (Código 104385)

VISTOS/MV.

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, 

ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/06/2018 às 15:00 horas.

Publique 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 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

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 ex vi exegese dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP.

 Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A ss, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246994 Nr: 14393-83.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 130/136 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273911 Nr: 4223-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATYANE PATRICIA RECK, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II/CNGC e 

diante da decisão de fls. 57, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora acerca 

da lavratura do Termo de Penhora dos bens indicados nos autos, com o 

que a parte executada Sr. Vanderley Reck foi nomeado depositário fiel 

dos bens.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110844 Nr: 1085-58.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO, TALITA CHRISTIANE SOARES, 

GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA MORI UBALDINI DA 

ROCHA - OAB:48772, Fábio Bertoglio - OAB:36424, JOZELENE 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737, Kellen Cristina Bombonato 

Santos de Araújo - OAB:36778, LUIZ MARQUES DIAS NETO - 

OAB:43408, OSMAR ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - 

OAB:174.124, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - OAB:OAB/PR 46.395

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II/CNGC e 

diante da decisão de fls. 325, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

juntarem nos autos a matrícula sob nº 5.004 (fls. 53/56) atualizada, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110837 Nr: 1065-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA MORI UBALDINI DA 

ROCHA - OAB:48772, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, JOZELENE FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737, 

Kellen Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, Luciana 

Esteves Marrafão - OAB:26346, LUIZ MARQUES DIAS NETO - 

OAB:43408, OSMAR ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - 

OAB:174.124, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - OAB:OAB/PR 46.395

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II/CNGC e 

diante da decisão de fls. 235, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

juntarem nos autos a matrícula sob nº 5.004 (fls. 59/62) atualizada, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188529 Nr: 5436-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 92/97 foram devolvidas 

pelo Correio com informação de que "Não Existe o Nr.", "Desconhecido" e 

"End. Insuficiente" (fls. 104/109), e em atendimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de 

encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132440 Nr: 2300-98.2011.811.0055

 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 DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARQUEZIN, FELIX UMBERTO 

SIMONETI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

215-verso, 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 2768-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANDRO RIBEIRO, ODETE LUIZA 

FERRAZ RIBEIRO, EVANDRO KENEDY RIBEIRO, MARCIA REGINA RIBEIRO, 

Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

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, acerca da petição de fls. 536/537.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118370 Nr: 8352-81.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICK PRIEGNITZ ME, CNPJ: 

04857646000140. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PATRICK PRIEGNITZ-ME, 

acima qualificada, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito no 

valor de R$ 51.389,48 (Cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais 

e quarenta e oito centavos), acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10% 

(artigos 513, § 2º, inciso IV e 523, ambo do CPC). Ficando ainda, ciente de 

que na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 

523 do CPC, sem o pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Despacho/Decisão: Vistos.Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a 

parte executada por edital, conforme o artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, 

para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%.A parte executada deverá ser alertada que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 
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deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, indicar conta bancária para a transferência, 

oportunidade em que deverá esclarecer se o valor depositado quita 

integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, valendo o 

silêncio como inexistência de remanescente.Em seguida, diante da conta 

bancária informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta 

bancária seja de titularidade do digno advogado e não se trate apenas de 

levantamento de honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui 

procuração “ad judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º da CNGC – Foro 

Judicial.No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º 

da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no 

tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.Por outro lado, 

na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de 

levantamento de honorários e de débito principal, cada levantamento 

deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as providências 

necessárias, conforme acima delineado.Com a transferência, INTIMEM-SE 

as partes de tal providência, oportunidade em que, caso ainda não tenha 

sido intimado para esse propósito, a parte exequente deverá esclarecer 

se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo 

pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.Independentemente das 

providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, 

com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito 

passa a tramitar como cumprimento de sentença.CIÊNCIA à DPE.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, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 03 de outubro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107776 Nr: 6466-81.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 307, 

diante da petição de fl. 311, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes de que 

designou as datas para realização do leilão: 1º Leilão dia 06.11.2018, às 

14 horas e 2º Leilão dia 20.11.2018, às 14 horas, ambos no átrio do Fórum 

da Comarca de Tangará da Serra, à Avenida Tancredo Neves, nº 1220-N, 

Jardim Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272540 Nr: 3079-09.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETH BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. CONCLUSOS os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267484 Nr: 30258-49.2017.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA ALMEIDA GOULART DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. AGUARDE-SE o prazo de 30 dias. Após o que, se não houver 

composição amigável, CONCLUSOS para saneamento ou prolação de 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122452 Nr: 1512-21.2010.811.0055

 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: GERALDA CONCEIÇAO DE FARIAS, ESPOLIO DE 

SEVERINO OLIVEIRA DE FARIAS, VERA LUCIA ZACARIAS DA SILVA, 

GHDS, ADRIANA OLIVEIRA DE FARIAS, CRISTIANA OLIVEIRA DE FARIAS, 

LINDALVA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SKAF, RODRIGO OLIVEIRA DE 

FARIAS, ROGERIO OLIVEIRA DE FARIAS, ROSANGELA OLIVEIRA DE 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES, ADEMAR MIGUEL RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados 

das partes da distribuição da carta precatória para a Primeira Vara Cível 

de Várzea Grande, sob o nº 23338-24.2017.811.0002 (código 517998), 

bem como acerca da designação de audiência para o dia 23.10.2018, às 

16 horas, nos termos do ofício de fls. 501/502.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119448 Nr: 9390-31.2009.811.0055

 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: SDFSH, BAR, RVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG, ALFR, MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE LUIZ FIACADORI RAMIRES, Rg: 

75969333, Filiação: Irene Fiacadori Ramires e Joao Ramires Valadares, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ANDRÉ LUIZ FIACADORI 

RAMIRES, acima qualificada, para tomar ciência dos termos da presente 

ação, e caso queira, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da Inicial: SANDRA DE FÁTIMA SANTA HELENA, brasileira, viúva, 

serviços gerais, portadora do RG n. 16411129 SSP/MT, e do CPF n. 

003.577.831-82, BRUNO ALLAN ROGRIGUES, brasileiro, maior, solteiro, 

portador do RG n. 1531136-8 SSP/MT e do CPF n. 041.557.171-58, e 

RAFAEL VICTOR RODRIGUES, brasileiro. Menos impúbere nascido em 

28/10/1994, atualmente com 15 anos de idade, portador do RG n. 

2415061-4 SSP/MT, e do CPF n. 046.000.531-29, neste ato representado 

por sua genitora acima qualificada, todos residentes e domiciliados na Rua 

42, n. 872-N, Jd. Santa Izabel, nesta cidade, vem propor a AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE 
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ACIDENTE DE TRÂNSITO. Em face de CORUJÃO GUINCHO, pessoa jurídica 

de direito privado, estabelecida na Rua São João, n. 85-S, centro, nesta 

cidade de Tangará da Serra – MT, na pessoa de seu representante legal; 

ALTAIR FERREIRA PINTO, brasileiro, empresário, podendo ser encontrado 

na Rua São João, n. 85-S, Centro, nesta cidade; e de ANDRÉ LUIZ 

FIACADORI RAMIRES, brasileiro, solteiro, motorista, residente na Rua 16, 

n. 238-S, Vila Alta, com endereço profissional na Rua 16, n. 238-S, Vila 

Alta, nesta cidade. Em 17/07/2009, por volta das 02:30h, o Sr. Paulo Sérgio 

Rodrigues (Companheiro da Requerente Sandra e pai dos Requerentes 

Bruno e Rafael) trafegava na direção de um caminhão Iveco Fiat Daily, cor 

branca, placa KAK-0717, na companhia de Uziel Valério Mazzo, Edinaldo 

Pinto, Vera Lúcia de Souza e seu esposo Junior, sentido Campo novo do 

Parecis – Brasnorte. Quando estavam no km 208.5, vinha no sentido 

contrário o caminhão guincho marca Mercedes, Mod. 2013, de cor branca, 

placa JZA-5685, da empresa Corujão Guincho (1ª Requerida), em nome de 

Altair Ferreira Pinto (2º Requerido), que invadiu a pista e atingiu na lateral 

frontal (lado do motorista), do caminhão Iveco Fiat Daily conduzido pelo Sr. 

Paulo. Com a colisão, ambos os motoristas perderam o controle dos 

caminhões, tendo o caminhão Iveco conduzido pelo Sr. Paulo capotado 

lateralmente, uma vez que tentou livrar ao máximo sobre o acostamento do 

seu lado direito, causando-lhe os ferimentos que levaram à sua morte e o 

caminhão Mercedes, conduzido pelo Sr. André Luiz estacionou do lado 

contrário de sua pista de rodagem, vindo a pegar fogo. Em razão da 

colisão, além do falecimento do Sr. Paulo (condutos do caminhão Iveco), 

os demais ocupantes deste caminhão causaram lesões corporais às 

vítimas Uzial, Edinaldo e Vera Lúcia, além do próprio condutor do caminhão 

Mercedes, causador do acidente. Assim requer: A citação dos requeridos; 

seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para o fim de 

reconhecer a responsabilidade civil dos requeridos, e condená-los ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais à autora Sandra de 

Fátima no valor de R$ 4.102,00 (quatro mil cento e dois reais); sejam os 

requeridos condenados a indenizar todos os requerentes a título de danos 

morais, com o pagamento da quantia equivalente a 200 salários mínimos 

vigentes na época do acidente (valor atual do salário mínimo: R$ 465,00), 

para cada um dos autores, ou seja, a quantia correspondente a 600 

salários mínimos, devidamente atualizados desde a data da citação dos 

requeridos; sejam os requeridos condenados ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no valor correspondente a 20% 

sobre o valor da condenação, devidamente atualizados; sejam concedidos 

os benefícios da gratuidade de justiça; pretende provar o alegado por 

todos os meios de prova em direito admitidos. O valor da causa é de R$ 

4.102,00 (quatro mil cento e dois reis).

Despacho/Decisão: Vistos.De início, não obstante as alegações de fls. 

302/303, não consta dos autos a devolução da carta precatória de fl. 

292.Logo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a aludida carta precatória 

fora cumprida, tal qual o seu resultado, oportunidade em que deverá, se 

cumprida, solicitar a sua devolução.Em sendo infrutífera o cumprimento da 

carta precatória de fl. 292, considerando que foram inexitosas as 

diligências para localização do demandado Andre Luiz Fiacadori Ramires, 

conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de citação por edital.Logo, 

CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial a 

digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito, sem prejuízo de manifestar acerca dos 

documentos de fls. 296/297.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Advertência: O prazo para apresentar resposta é de 15 (quinze) dias. 

Fica a parte ciente de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial.

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, 03 de outubro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278464 Nr: 7769-81.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VIEIRA DE QUEIROZ, GISELE 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141373 Nr: 714-89.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Vistos.

LUCIMAR DA SILVA ingressou com a vertente execução de título judicial 

em face de BANCO PANAMERICANO S/A., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora expedido alvará em favor da parte exequente à 

fl. 322.

 A parte executada fora intimada, por meio do digno advogado, para, no 

prazo assinalado, informar nos autos os dados bancários para 

levantamento do valor remanescente, contudo, quedou-se inerte (fl. 331).

Intimada a parte executada pessoalmente para manifestar nos autos, 

também deixou de manifestar (fl. 334).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos do sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Por fim, INTIME-SE o Banco executado, pessoalmente (no endereço de fl. 

333-verso) e pelo digno advogado, derradeiramente, para, no prazo de 15 

dias, informar nos autos os dados bancários para levantamento do valor 

remanescente, consignando que, se o prazo transcorrer “in albis”, os 

autos serão arquivados, aguardando oportuna manifestação da parte 

executada.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC – Foro Judicial, sendo que, se a conta 

apresentada estiver em nome do digno advogado, a respectiva 

procuração “ad judicia” deverá conter poderes para receber e dar 

quitação.

 Após, com o levantamento do valor remanescente pelo valor executado 

ou transcorrido “in albis” o prazo para manifestação, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167943 Nr: 8295-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRINHO COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA-ME, MOACIR FEBRONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A. ingressou com a presente demanda em face de 

PINHEIRINHO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-ME. e 

MOACIR FEBRONIO PINHEIRO, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 159/160). Ainda, requer a baixa 

de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 159/160, 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. 159/160, 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.

Não há qualquer ordem judicial de restrição nos autos. Por isso, INDEFIRO 

o pedido correlato.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282218 Nr: 10812-26.2018.811.0055

 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: EDSON MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON WOLENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de novembro de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica 

ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o 

prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura 

das partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.A citação do demandado Wilson Wolenski deverá se dar nos 

seguintes endereços: (a) Avenida Pref. Valdir Masutti, n. 119 N, Bairro 

Centro, Comodoro/MT, CEP 78.310-000; (b) Avenida Paraná, n. 3.525, 

Bairro Centro, Comodoro/MT, CEP 78.310-000; (c) Est. Municipal, Km 05, 

S/N, Zona Rural, Campos de Júlio/MT, CEP 78.307-000 e (d) Rua das 

Acacias, n. 3.583, casa, Bairro Centro, Comodoro/MT, CEP 

78.310-000.CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os 

réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na 

forma dos artigos 259, inciso III, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240650 Nr: 8721-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BOMBARDA, KATIA 

BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 EXPEÇA-SE mandado para a intimação das aludidas testemunhas 

ausentes, inclusive, a testemunha Alan Kardec Sanches. Dessa feita, 

REDESIGNO a solenidade para o dia 05 de dezembro de 2018, às 14h, 

saindo os presentes intimados. INTIMEM-SE as testemunhas Adauto Pires 

de Matos, Romilson Nascimento do Carmo e Alan Kardec Sanches. No que 

tange aos documentos apresentados, faculta manifestação dos 

demandados na oportunidade em que apresentarem as alegações finais, 

tal qual em relação ao Parquet. Por fim, DEFIRO o prazo para juntada de 

substabelecimento pela digna advogada do demandado Marcos Antônio 

Bombarda. No tocante à contradita da testemunha Carmelito Jesus dos 

Santos, o fato de ser amigo do irmão do falecido não pode ser levado 

como suspeição, até mesmo por isonomia em relação às testemunhas já 

inquiridas, que manifestaram amizade com o próprio falecido e foram 

compromissadas. No mais, o fato de que o aludido irmão seria o 

responsável pela alegada falsidade da relação negocial carece de 

elementos de convicção. Posto isso, INDEFIRO a contradita. No que tange 

ao pedido de encaminhamento de peças para a perseguição penal da 

testemunha Carmelito, a verdade é que a instrução não se encerrou e as 

partes, cada qual com a sua versão, pretendem demonstrar o fato jurídico 

defendido. Conforme o princípio da persuasão racional, somente quando 

da prolação da sentença é que se cotejará todo o cenário probatório, 

chegando então à convicção sobre os fatos em questão. Logo, a 

manifestação do Parquet para se aguardar a prolação de sentença é 

medida que casa com o ordenamento jurídico. Logo, quando da prolação 

da sentença, será analisado o requerimento, haja vista que, nesse 

momento, a instrução estará encerrada, podendo o Juízo formar a 

convicção sobre o fato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254474 Nr: 20287-40.2017.811.0055

 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: KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, JOSE ROMUALDO CINTRA, MATIAS IMOVEIS CONSULTORIA E 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ELIAS DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 30.590

 Vistos. DEFIRO o pedido para que seja oficiado ao Banco Bradesco, como 

acima requerido, missiva essa que deverá ser instruída com cópia dos 

documentos de fls. 187/192, consignando o prazo de 15 dias para 

resposta. Com a resposta, INTIMEM-SE as partes para apresentação das 

RAZÕES FINAIS no prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte 

autora, oportunidade em que poderão manifestar sobre a resposta da 

instituição financeira. Ademais, a parte autora manifestará ainda sobre a 

petição de fls. 365/366 quando das razões finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283645 Nr: 11989-25.2018.811.0055

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 46/64 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181186 Nr: 23232-05.2014.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS REIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 
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Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 88/89 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285745 Nr: 13642-62.2018.811.0055

 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: JULIANA NUNES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ CARLOS NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:1. RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do CPC.2. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, o que 

poderá ser revogado a qualquer tempo.3. INDEFIRO o pedido liminar de 

alimentos provisórios em favor da parte autora. 4. DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.5. CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

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

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).4. caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

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

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203183 Nr: 17264-57.2015.811.0055

 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: RLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, Tiago Maciel 

Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico que, em cumprimento à r. sentença de fls. 349/350, item "c", 

INTIMO A PARTE REQUERIDA para, querendo, manifestar no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65374 Nr: 6876-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fl. 364 intimo a parte 

exequente para manifestar acerca dos documentos de fls. 380/383, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155146 Nr: 3760-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YGPK, CVK, FPKDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 Certifico, ante os pedidos de desarquivamento de fls. 73 e 75, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar as partes acerca do desarquivamento 

do processo e para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

lhes é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão 

ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263698 Nr: 27435-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGPDS, NGPDS, VPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Vistos.

Tendo em vista a ausência das partes por falta de intimação, redesigno a 

presente audiência para o dia 17/10/2018 às 16h30min.

Intimem-se os procuradores da Sra. Maria Lucia Araújo Souza, conforme 

consta na fl. 213.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133528 Nr: 3484-89.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FKMF, FMF, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 56, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o Executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, 

os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 50782 Nr: 1065-72.2006.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMGQ, HMGQ, MDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Dias - 

OAB:Defensor Púlbic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 63, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 49409 Nr: 4480-97.2005.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSR, CLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA SANCHES 

CRUZ - OAB:218776, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 35, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a advogada Marcilene Aparecida Teixeira 

Franco, OAB/MT 12.315 para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua 

representação processual para posterior vistas dos autos conforme 

solicitado, ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão ao 

arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 12701 Nr: 149-97.1990.811.0055

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERNITA FRANCISCA NUNES, PAULINO SANTANA 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 45, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28705 Nr: 2614-54.2005.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASA, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 54, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141469 Nr: 810-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAT, EAT, ZPDS, VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT, 

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS 

ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o petitório de fls. 672/677-v, abro vista ao Ministério 

Público para apresentar manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266924 Nr: 29807-24.2017.811.0055

 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: CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a citação válida da requerida realizada às fls. 

34/35, a petição de fls. 41 e a realização de audiência no dia 23/07/2018 

(fl. 55), a contestação de fls. 69/77 é intempestiva, sendo assim nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287096 Nr: 14844-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento dos bens 

deixados pelo falecimento de Arquiele Pires Martins proposta por Djhovane 

Pires Martins.

Analisando o presente feito, verifico que foram juntadas as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros, 

atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus, documentos 

referentes aos bens objeto da partilha, certidão de inexistência de 

testamento em nome da falecida, bem como as certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 09/27).

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo.

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento nos termos do art. 664 do CPC, 

uma vez que se encontram presentes os requisitos e em razão do valor 

dos bens a serem partilhados;

3. Nomeio inventariante o herdeiro Djhovane Pires Martins, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE o inventariante, para, no 
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prazo de 30 (trinta) dias, aportar aos autos os seguintes documentos:

a) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

b) Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal.

5. Com a juntada dos documentos abro vista ao Ministério Público para 

manifestar sobre a partilha de bens.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289416 Nr: 16563-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 13/14, que designo o dia 

07/12/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 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.: 285745 Nr: 13642-62.2018.811.0055

 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: JULIANA NUNES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ CARLOS NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 121/122, que designo o dia 

07/12/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 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

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174240 Nr: 16097-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 16097-39.2014.811.0055 - cod.174240

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

PARTE RÉ: CARRASCO & SILVA LTDA-ME

CITANDO(A, S): Representante Legal da empresa Carrasco & Silva 

Ltda-ME Endereço: atualmente em local incerto ou não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 6.155,03

FINALIDADE: Intimação da parte executada, para pagar o débito no valor 

de R$ 6.155,03 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e três centavos), 

no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, ficando advertida de 

que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de também 10% (dez por cento), sendo certo 

que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre 

o restante.

 RESUMO DO FATOS: Maria do Carmo dos Santos requer que tenha inicio 

a fase de cumprimento de sentença em face de Carrasco e Silva Ltda-ME, 

para que venha adimplir os valores fixados no acórdão transitado em 

julgado em 13 de junho de 2018, o que faz com base nos fatos: em 

processo de conhecimento que tramitou perante este Juízo deu-se parcial 

provimento aos pedidos formulados na ação condenando a parte 

demandada a restituir a parte autora a quantia equivalente à R$1.400. 

Inconformado com decisão de primeiro grau interpôs recurso de apelação. 

No Tribunal de Justiça, a sentença foi reformada, condenando a 

demandada ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais e, tendo 

transitado em julgado o acórdão em 13/06/2018, vem a exequente liquidar 

o crédito existente em razão do êxito da demanda. Tendo em vista que a 

requerida não cumpriu a sentença homologada, se faz necessário o início 

da fase de cumprimento de sentença. Para tanto segue anexo o resumo 

dos cálculos devidamente atualizados que perfaz a quantia de 

R$6.236,44, incluindo honorários advocatícios. Diante do exposto requer: 

a) com a intimação da requerida para que em 15 dias pague o valor de R$ 

6.236,44, corrigidos pelo INPC (IBGE), exatamente conforme determina a 

sentença e acórdão proferidos nos autos; b) ainda, se não ocorrer o 

pagamento voluntário no prazo de 15 dias, deverá ser acrescida multa de 

10% e, também de honorários de advogado de dez por cento, nos termos 

o art. 523, § 1º do NCPC, devendo Vossa Excelência proceder com a 

penhora on line do valor devido a ser atualizado até o momento do 

bloqueio, nos termos do artigo 835, I e 854 ambos do NCPC de 2015; c) 

requer ainda que seja arbitrado, honorários de sucumbência na Fase de 

Cumprimento de Sentença em 20% do valor a ser pago, isso em caso de 

não haver o pagamento espontâneo; d) desde já requer se houver 

bloqueio de valores Bacenjud, seja expedido alvará automatizado, para a 

conta do patrono da parte autora.

DESPACHO: Autos nº: 174240.Vistos,Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 119/120 e memorial e calculo às fls. 124/126. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da 

CNGC.Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que 

a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.Fica a parte devedora 

advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado 

acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de também 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, fica desde já determinada a utilização do sistema BACENJUD 

para busca de dinheiro, sendo desnecessário o credor diligenciar na 

localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na 

ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já 

advertida de que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação 

precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die do processo, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Às 
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providências.Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 2018.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito.

Eu, Regiane Gomes de Souza - Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 1 de outubro de 2018.

Barbara Graziela Ventura Furlan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58828 Nr: 496-37.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, JORGE 

MARIANO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3828

 Certifico que, intimo a exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cientifico-a que, no silêncio o processo será 

suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 6412-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCIA AGROPECUÁRIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:4531 OAB/MT

 Certifico que haja vista penhora de fls.392, encaminho os autos para 

intimação da parte executada, para manifestar-se, em 05 (cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232287 Nr: 21331-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRADE BOCKHORNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando o presente feito, verifico que a parte exequente aportou 

petitório às fls. 70/70-v, pugnando pela restrição de transferência, 

licenciamento e circulação, bem como a penhora e posterior registro de 

penhora dos veículos restritos nos autos via Renajud.

Insta consignar ainda que já consta nos autos a realização de restrição de 

transferência dos veículos (fl. 58), tendo sido, posteriormente, emitido 

mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção no que tange aos 

veículos restritos via Renajud nos autos (fl. 66), restando infrutíferas ante 

a não localização dos mesmos (fl. 67).

Desse modo, DEFIRO o petitório de fls. 70/70-v, para tanto, proceda-se 

com a juntada das ordens de restrição de circulação e licenciamento dos 

veículos realizados via sistema Renajud.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281007 Nr: 9805-96.2018.811.0055

 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: R ZANON FRANCHISING Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO 

00776787101, ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO POLI - OAB:202846, 

OLÍVIA CAROLINA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 301.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça OSMAR DELUCA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 856 Nr: 1351-31.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA, 

SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP

 Certifico que, haja vista o ofício de fls. 490/491, proveniente da 5.ª Vara 

Cível, intimo a exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158060 Nr: 6655-83.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245817 Nr: 13400-40.2017.811.0055

 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: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, ELIANE DA SILVA 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A, ARCA S/A 

AGROPECUÁRIA, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO M. ROSTRO - 

OAB:78.915-RS, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, RICARDO 

VALMOR MENDONCA BOETTCHER - OAB:23024

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução das correspondências de 

fls.493 e 497, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

56/07/CGJ, item 5.2.4, impulsiono os presentes autos e intimo a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18004 Nr: 340-25.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: GALDINO COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRALDO PERECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETÔNIO PAZ - OAB:5203-B

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 22124 Nr: 1445-03.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTA WASER KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 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

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188614 Nr: 5506-81.2015.811.0055

 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): ADRIANO AZOKEMAESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285551 Nr: 13513-57.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDONÇA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 Certifico que, a contestação de fls. 82/121 é tempestiva. Dessa forma, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255776 Nr: 21256-55.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUER LOPES WILLIAM & ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, intimo a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente 

à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MANOEL 

REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida junto ao site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Certifico ainda que, em cumprimento à decisão de fls. 113/114, intimo as 

partes para, no prazo comum de 15 dias, manifestarem acerca da 

avaliação realizada em fls. 121/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291531 Nr: 18261-35.2018.811.0055

 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: KACIELLE BALY DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICILA SOARES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291531.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, às 15h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290955 Nr: 17770-28.2018.811.0055

 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: EROTIDES ARMELIN DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 290955.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, 

ajuizada por Erotides Armelin dos Reis em desfavor de Banco Bradesco 

S/A, ambos devidamente qualificados.

Em apertada síntese, a requerente alega ser beneficiária de aposentadoria 

por idade perante o INSS, de modo que no dia 28/08/2018 ao sacar sua 

aposentadoria não foi possível sacar o valor integral de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), pois havia em sua conta somente 

a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

 Aduz que foi até o banco requerido para certificar-se sobre os valores 

divergentes, momento em que foi informada de que teria realizado um 

empréstimo pessoal no dia 30/04/2018, no valor de R$ 9.340,63 (nove mil, 

trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), para ser pago em 

72 parcelas de R$ 267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze 

centavos), sendo que já havia sido descontado 03 parcelas referente as 

datas de 26/06/2018, 26/07/2018 e 28/08/2018.

Revela que, após muita insistência, o banco requerido rescindiu o contrato 

de empréstimo pessoal, o qual não foi contratado, tão pouco utilizado, 

conforme narrativa inicial, todavia, fato é que a parte requerida realizou 

cobrança indevida da requerente, o que totaliza o montante de R$ 

1.133,03 (um mil, cento e trinta e três reais e três centavos).

Declara que faz uso continuo de medicamentos, bem como possui contas 

a pagar e necessita comprar alimentos, sendo que diante da cobrança 

ilegal do banco requerido, não foi possível quitar seus débitos.

 Assim, requer, em sede de tutela de urgência, que o banco requerido seja 

compelido a abster o desconto de R$ 267,12 (duzentos e sessenta e sete 

reais e doze centavos) de seu benefício.

Requer os benefícios da gratuidade judiciária, a inversão do ônus da 

prova, bem como solicita, por fim, que a instituição requerida arque com 

indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título dano moral.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 17/37.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Pois bem. As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para compelir 

a parte requerida a abster-se de descontar o valor de R$ 267,12 

(duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos) de seu benefício.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

No caso em comento, não verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência, visto que conforme narrativa inicial o 

banco requerido já rescindiu o contrato objeto da lide, desse modo, 

verifico que não há provas quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo para deferimento da tutela pleiteada.

Portanto, como a parte requerente, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

entendo que deve ser indeferida a tutela requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 

de novembro de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Diante da demonstração de hipossuficiência técnica da parte requerente 

para produzir provas, defiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Por fim, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) anos, 

determino a priorização do trâmite deste feito em relação aos demais, nos 

moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), devendo o 

processo ser identificado nos termos da CNGC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177007 Nr: 19069-79.2014.811.0055

 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: KEILA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Leite Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 177007.

 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 200/202. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

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

débito devidamente atualizado, devendo a intimação observar a regra do § 

2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 
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exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289884 Nr: 16970-97.2018.811.0055

 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: ZELEDIR DASSOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289884.

Vistos,

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Zeledir Dassow 

em desfavor de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados.

 Alega a requerente ser funcionária pública, de modo que recebe seus 

vencimentos por meio do banco requerido.

Aduz que devido a dificuldades financeiras contraiu dois financiamentos 

na modalidade BB consignação em folha, sendo o primeiro contrato nº 

0123276347587, com início no dia 06/03/2015 e término em 08/02/2023, de 

parcelas mensais no valor de R$ 459,95 (quatrocentos e cinquenta e nove 

reais e noventa e cinco centavos) e o segundo contrato nº 

0123317016520, com início no dia 07/02/2017 e término no dia 08/01/2025, 

de parcelas mensais no valor de R$ 72,61 (setenta e dois reais e 

sessenta e um centavos).

Relata que no momento esta passando por sérios problemas de saúde, e 

vem recebendo auxilio doença no valor de um salário mínimo desde 

01/08/2017.

Informa que os citados contratos totalizam 53,3%, o que equivale a R$ 

532,56 (quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), e é 

descontado de seu único rendimento mensal, de forma que compromete 

seu sustento e de sua família.

Declara que não consegue realizar o pagamento integral das parcelas, 

sendo que por esta razão o banco requerido cobra juros de mora todo 

mês de seu crédito pessoal.

Informa que tentou negociar com o banco requerido uma forma que fosse 

possível o adimplemento da dívida, mas não obteve êxito.

 Assim, requer, a concessão da tutela de urgência para que os descontos 

não excedam a 30% em sua folha de pagamento, bem como solicita os 

benefícios da gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/45.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para adequar 

os descontos de sua folha de pagamento e conta corrente, limitando-os ao 

percentual de 30%.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se 

faz presente a probabilidade do direito, uma vez que, conforme documento 

de fls. 20, é possível perceber que a requerente é segurada do SerraPrev, 

instituto municipal que não é vinculado ao INSS, de modo que o mesmo 

possui estatuto próprio e que determina a limitação dos descontos dos 

servidores públicos vinculados a este, assim, não sendo necessariamente 

a porcentagem de 30%.

Ademais, a autora não juntou aos autos cópia dos contratos firmados 

junto ao banco requerido, desse modo não há prova que corrobore com a 

narrativa da autora de que os contratos firmados tratam-se de empréstimo 

consignado.

 Outrossim, não merece acolhimento o pedido de limitação do desconto do 

financiamento em 30% do valor do benefício, pois a limitação almejada pela 

parte autora somente é cabível quando o pagamento é descontado 

diretamente da folha de pagamento do benefício, diferentemente do que 

demonstra o documento de fls. 43/45, em que o empréstimo é debitado em 

conta corrente

Portanto, como a parte requerente, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

entendo que deve ser indeferida a tutela requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

 Desse modo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 13:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte autora não tenha informado 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se a requerida inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 
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impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, pela falta de verossimilhança, indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291863 Nr: 18515-08.2018.811.0055

 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: NAYARA EVELLIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291863.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Nayara Evellin da Silva em face de Unimed Vale do Sepotuba 

– Cooperativa de Trabalho Médico, ambos qualificados nos autos.

 Em síntese, a autora alega que é usuária de plano de saúde oferecido 

pela parte requerida e que necessita realizar um procedimento cirúrgico, 

visto que possui uma deformidade dentofacial em seu maxilar e mandíbula.

 Narra que em 05/09/2017 a parte requerida autorizou a realização da 

cirurgia ortognática, custeando apenas a equipe de anestesia, internação 

hospitalar e o material de fixação, devendo a autora arcar com honorários 

médicos, acompanhamento pós-operatório, honorário do 1º auxiliar, 

honorário do 2º auxiliar, honorário do cirurgião, honorário do 

instrumentador, laboratório confecção de guias e goteiras cirúrgicas, 

planejamento e predictivo cirúrgico, montagem em articulador 

semi-ajustável no valor total de R$ 22.300,00.

 Aduz, ainda, que custeou a tomografia computadorizada do maxilar e 

mandíbula no valor de R$ 1.250,00, em razão da inexistência do referido 

exame nesta Comarca.

 Por conta disso, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para 

determinar que a requerida autorize de imediato a realização da cirurgia 

ortonática, devendo a mesma custear todas as despesas até a alta 

médica, sob pena de multa.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 13/31.

 É o necessário à análise e decisão.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para a 

realização de cirurgia.

 O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para 

a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 No caso dos autos, a parte autora requerer a concessão da tutela de 

urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada 

para que autorize de imediato a realização da cirurgia ortonática, devendo 

a mesma custear todas as despesas até a alta médica, sob pena de multa.

 Analisando os autos, verifico que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória não merece acolhimento

Isso porque, em que pese a necessidade da realização do procedimento 

cirúrgico alegado na inicial, não vislumbro o preenchimento de um dos 

requisitos para o acolhimento do pedido antecipatório, qual seja, o perigo 

da demora, tendo em vista que não há notícia de que se trate de 

procedimento cirúrgico de urgência e/ou emergência, devendo ser 

registrado que na guia de solicitação médica para internação o caráter do 

atendimento está marcado como eletivo (fls. 19).

Aliás, não estou convencido também que a negativa de cobertura dos 

honorários indicados às fls. 22 se dá por razão ilegítima, uma vez que, 

como sabido, a princípio o beneficiário do plano deve se submeter à rede 

credenciada, não tendo a parte autora juntado aos autos os motivos da 

recusa de cobertura pela operadora de saúde.

Dessa forma, como a parte autora, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente o perigo na demora, entendo que deve ser indeferida a tutela 

de urgência pleiteada.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso nos julgados ora colacionados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA - RECUSA DA OPERADORA - 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

negativa do plano de saúde em custear o procedimento está revestida de 

legalidade, quando não identificada situação de emergência e urgência. A 

concessão da tutela antecipada exige o preenchimento dos requisitos do 

art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).” (TJ-MT, Agravo de 

Instrumento 1004748.51.2018.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE GRAU II – 

PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – PROCEDIMENTO ELETIVO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a cirurgia bariátrica 

pleiteada não constitui procedimento de urgência/emergência, mas sim 

eletivo, não se verifica o perigo de dano iminente, de modo que não se 

encontram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela 

pretendida.” (TJ-MT, Agravo de Instrumento 1012511-40.2017.8.11.0000, 

Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

 Ante o exposto, ao menos por agora indefiro a tutela de urgência 

postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código 

de Processo Civil, reservando-me no direito de reapreciar a questão após 

a apresentação de defesa pela Unimed.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 13h00min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 
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para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Por fim, determino que a parte requerida, com a contestação, apresente as 

razões da negativa parcial da cobertura, devendo também indicar os 

prestadores de serviço aptos a realizar o procedimento reivindicado pela 

autora diretamente pelo plano de saúde.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290433 Nr: 17387-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCT RIO PRETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

LUCAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ENSINO TECNICO PIRAMIDES - CETP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290433.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução com pedido de liminar ajuizada por LCT Rio 

Preto Empreendimentos Imobiliários LTDA em face de Centro de Ensino 

Técnico Pirâmide, ambos qualificados na inicial.

Alega a parte exequente ser credora da executada do valor de R$ 

299.721,08 (duzentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e um reais 

e oito centavos), decorrente do inadimplemento de um contrato de aluguel.

 Informa que desde a assinatura do citado contrato, o que se deu no ano 

de 2015, a parte executada vem inadimplindo por várias vezes o mesmo, 

não realizando o pagamento dos débitos na data do vencimento e não 

efetuando os pagamentos em sua integralidade.

Ressalta que ante aos muitos contatos realizados com a parte executada, 

esta permanece inerte e não quita seus débitos.

Sendo assim, em sede de liminar, requer o arresto de dinheiro via 

Bacenjud, bloqueio de bens imóveis junto aos cartórios de Tangará da 

Serra e veículos por meio de Renajud.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/41.

 É o necessário à análise e decisão.

Com sabido, para que o ocorra o deferimento das medidas pleiteadas 

antes da tentativa de citação do executado, se mostra necessário que a 

parte exequente comprove nos autos a probabilidade do direito invocado 

quanto à existência literal da dívida líquida e certa, somado ao fato da 

parte executada estar tentando alienar os seus bens, ou ainda, que está 

caindo em insolvência, o que poderá acarretar perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo.

 No caso dos autos, em cognição sumária, verifico que restou 

demonstrada a existência da dívida líquida e certa pelos documentos que 

instruíram a inicial.

 Todavia, não há nos autos indícios de que a executada está caindo em 

insolvência ou que esteja dilapidando seu patrimônio para não adimplir a 

dívida.

 Ademais, tendo em vista o intenso lapso temporal desde que a executada 

passou a inadimplir o contrato, que de acordo com a narrativa 

apresentada na inicial é a partir do ano de 2015, entendo que, em sede de 

cognição sumária, não se encontra demonstrada a existência de urgência 

extrema, bem como de dano iminente e grave, ou de ineficácia futura do 

provimento, a justificar a antecipação requerida, sendo possível a 

exequente aguardar o desfecho do processo para ter solucionado o 

impasse.

Dessa forma, como a parte exequente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos na lei, notadamente o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil ao processo, entendo que deve ser indeferida a 

liminar pleiteada. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

ARRESTO DE BENS E DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD. 

IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2058538-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão 

Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 04/05/2017; Data de Registro: 10/05/2017)

 Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.

 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 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 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.

 Expeça-se o necessário.

 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.: 251436 Nr: 17849-41.2017.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BATISTA GONÇALVES

 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 251436.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 79.

Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290844 Nr: 17684-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO PABLO DE SOUZA AGUILEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290844.

 Vistos,

 Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c indenização por 

danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Diogo Pablo de 

Souza Aguilera em desfavor de Unic Educacional LTDA, ambos 

qualificados na inicial.

 Alega a parte Requerente que foi aluno da Requerida, no curso de 

administração, tendo no ano 2017/2 cursado as 03 últimas matérias da 

grade estudantil.

Aduz que para quitação dessas três disciplinas fez uma negociação com 

a financeira que presta serviços para a Requerida, ficando acordado que 

o Requerente pagaria o montante de R$ 3.099,29, sendo uma entrada de 

R$ 600,00 e mais 10 parcelas de R$ 248,00 e uma de R$ 241,29.

Segue narrando que efetuou o pagamento da entrada e das parcelas de 

novembro/2017 a fevereiro/2018, estando com um débito atual de R$ 

1.729,29.

Afirma que não consta no sistema da Requerida o pagamento das 

parcelas de janeiro e fevereiro, motivo pelo qual a mesma inscreveu seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como parou de emitir os 

boletos dos meses subsequentes.

Informa que tentou solucionar o conflito de maneira administrativa, 

juntamente com a Requerida e com as instituições financeiras que lhe 

prestam assessoria, contudo não obteve êxito.

Assim sendo, pugna a Requerente pela consignação em pagamento das 

parcelas remanescentes, referente aos meses de março a setembro, pelo 

deferimento da liminar para que a Requerida exclua seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como pela condenação da parte Requerida 

em danos morais.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 18/31.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, concedo ao Requerente 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.

Diante dos documentos colacionados aos autos, bem como considerando 

que a parte Requerente alegou que a parte Requerida se recusa a emitir 

os boletos para pagamento das parcelas, com fundamento no art. 335, I, 

do Código Civil, entendo que devo acolher o pleito consignatório formulado 

na inicial, devendo a parte Requerente atentar-se apenas para o prazo do 

art. 542, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo agora a analisar a tutela de urgência formulada.

Como sabido, as tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido liminar para que a Requerida 

exclua seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se encontram 

caracterizados os requisitos necessários para deferimento da tutela, 

tendo em vista que os documentos juntados às fls. 25/26, referente às 

parcelas dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, não fazem referência 

ao número do acordo realizado, qual seja, 23348174, conforme consta no 

documento de fls. 21.

Outrossim, observo que a data de vencimento dos boletos de fls. 25/26, 

não é a mesma do documento de fls. 21, eis que a data dos boletos são 

22/01/2018 e 19/02/2018, respectivamente, enquanto que na proposta de 

acordo consta como data de vencimento o dia 18/01/2018 e 18/02/2018.

Desta forma, entendo que, por ora, não se encontra demonstrada a 

probabilidade do direito do Requerente para que seja retirado seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito em sede de liminar, eis que não está 

comprovada a ilegalidade das negativações de fls. 27.

 Portanto, como a parte Requerente, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

entendo que deve ser indeferida a tutela requerida.

Ante o exposto, defiro o pedido consignatório, mas indefiro a tutela de 

urgência postulada.

 Aguarde-se por 05 dias o depósito consignatório.

 Desde já designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 14h, nos termos do art. 334, do Código de 

Processo Civil, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC). Cite-se e intime-se a 

parte requerida.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para o réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. 

Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

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.: 226329 Nr: 15329-45.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE INÁCIO RIBEIRO DE SANTANA

 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 226329.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 96.

Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158198 Nr: 6797-87.2013.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO GALVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158198.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 85, tendo em vista que recentemente foi realizada 

a busca nos sistemas indicados (fls. 50 e fls. 71).

 Assim, reitero a advertência contida na decisão de fls. 66 quanto ao 

empenho deste Juízo na tentativa de localização da parte requerida, na 

medida em que deverá a parte autora requerer a conversão da ação de 

busca e apreensão em execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2018-CNJ.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286377 Nr: 14188-20.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MASSA FALIDA DA TEIXEIRA 

JUNIOR COM. CEREAIS E MANUFATURADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI, 

CREUZA BARBOSA VILAS BOAS SIMMI, LUIZ VITOR CERON, VALDEVINA 

FERREIRA BARBOSA CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA BOMBONATTO 

- OAB:24369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Autos nº: 286377.

 Vistos,

 Trata-se de carta precatória expedida com a finalidade de praceamento 

do imóvel penhorado, constante na matrícula nº 1.597 do CRI dessa 

Comarca.

1- Para tanto, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro JUCEMAT n.º 

17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua Custodio de Melo, 

n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, telefone: (65) 

99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 2- Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo 

Civil, estabeleço as seguintes condições para a concretização da 

alienação, as quais deverão ser observadas tanto na realizada por 

iniciativa do exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 3- Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes no item “5” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 4- Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 5- Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 6- Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), 

na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 
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mencionada no item “5, b” da presente decisão.

 7- Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, 

caso não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158079 Nr: 6673-07.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MATIAS DOS SANTOS - ME, JOSÉ 

MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158079.

 Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a parte executada não foi citada, 

conforme a certidão de fls. 94, devendo ser indeferido o pedido de fls. 

100/101.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287698 Nr: 15363-49.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287698.

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, 01 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285267 Nr: 13281-45.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JDC.DIAMANTINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER GENOUD ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285267.

 Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o pagamento referente custas do distribuidor, conforme 

certidão de fls. 14, sob pena de devolução da presente missiva.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56720 Nr: 6235-25.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO EDISON FAGUNDES JARDIM, REGIS 

AIRTON DA MOTTA, CLÁUDIO AFONSO DIAS DA MOTTA, IONE DA 

MOTTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

MOTTA LAMEIRA - OAB:14.182 MS, DIOGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:12231/MS

 Autos nº: 56720.

 Vistos,

 Considerando que não é possível verificar do que se trata a descrição 

“LIBERAÇÃO CRÉDITO” do extrato de fls. 335-vº e tendo a parte 

executada sustentado às fls. 334/335 que os valores bloqueados via 

BACENJUD são provenientes de limite rotativo, determino a expedição de 

ofício para a cooperativa de crédito para que preste informações acerca 

dos valores disponibilizados na referida descrição do dia 07/06/2018, uma 

vez que a ordem de bloqueio via BACENJUD não engloba crédito rotativo, 

nos termos do § 2º, art. 13 do Regulamento BACENJUD 2.0 de 06/06/2018, 

in verbis:

“Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo 

bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com 

observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista 

(contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, 

aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, 

e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade 

pela instituição participante.

 (...)

§ 2º Essas ordens judiciais atingem o saldo credor inicial, livre e 

disponível, apurado no dia útil seguinte ao que o arquivo de remessa for 

disponibilizado às instituições responsáveis, sem considerar cotas partes 

dos cooperados de cooperativas de crédito e, nos depósitos à vista, 

quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta 

garantida etc.), e ainda, ativos comprometidos em composição de 

garantias, conforme a legislação de regência de cada matéria.” g.n.

 Para tanto, intime-se a parte executada para que informe o número da 

conta e agência que os valores foram bloqueados, bem como o endereço 

da respectiva cooperativa de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Prestada a informação pelo executado, expeça-se ofício, conforme acima 

determinado.

 Sem prejuízo do acima determinado, passo a analisar o petitório de fls. 

333, consignando, desde já, que o pedido de reconsideração do pedido de 

majoração dos honorários advocatícios deve ser indeferido, tendo em 

vista que a parte exequente não trouxe aos autos nenhum elemento capaz 

de alterar a situação fática anteriormente verificada.

 Por outro lado, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288941 Nr: 16240-86.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, 

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288941.

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, 01 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280130 Nr: 9071-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAN JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280130.

 Natureza: Alvará judicial.

Requerente: Natan Júnior Santos do Nascimento.

 Vistos,

 Natan Júnior Santos do Nascimento ingressou em 22 de maio de 2018 

com o presente pedido de alvará judicial para o levantamento de valores 

existentes em nome do de cujus Natanael Silva do Nascimento, junto a 

Caixa Econômica Federal.

 Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Instruiu a inicial com os 

documentos de fls. 07/19.

Recebida a inicial (fls. 20), oportunidade em que foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, bem como determinado a expedição de 

ofícios ao INSS, para informar quanto à existência de beneficiários do Sr. 

Natanael Silva do Nascimento, e à Caixa Econômica Federal, para informar 

acerca da existência de valores em nome do ‘de cujus’.

O INSS informou às fls. 2527 que o ‘de cujus’ não possuía nenhum 

dependente habilitado.

 A Caixa Econômica Federal prestou informações às fls. 29/31 e fls. 33/35.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Nos termos da lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a ser partilhados, existem valores 

deixados pelo de cujus em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento de Natanael 

Silva do Nascimento (certidão de óbito às fls. 15) e a condição de ser 

herdeiro (certidões de nascimento às fls. 09).

Desse modo, preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, 

o pedido de expedição de alvará merece ser acolhido.

Ademais, quanto ao pedido de levantamento da apólice do seguro em 

favor do requerente, é entendimento pacificado pela jurisprudência que a 

presente via eleita não é adequada à natureza da causa, destacando-se, 

ainda que o levantamento de seguro de vida não está previsto na lei n° 

6.858/80, devendo a pretensão de recebimento do seguro ser postulada 

por meio de procedimento de jurisdição contenciosa.

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“Apelação Cível. Requerimento de Alvará Judicial. Pleito Autoral de 

Recebimento de Verbas Rescisórias, FGTS (Liberação), o Auxilio funeral 

da empresa e o seguro de vida em grupo. Sentença de acolhimento do 

pedido relativo às verbas do FGTS e indeferimento quanto ao pedido de 

levantamento dos valores referentes ao seguro de vida e às verbas 

rescisórias junto à empresa Delta. Apelo que busca impugnar a sentença, 

unicamente, no que toca a não autorização do levantamento dos valores 

relativos ao seguro de vida. Aplicação do art. 1.037 do CPC. Não há 

previsão na Lei nº 6.858/1980 para o recebimento do seguro de vida por 

via de requerimento de alvará judicial. Controvérsia nos autos quanto ao 

valor do seguro. Incabível a via eleita pelos requerentes. A pretensão de 

recebimento do seguro deve ser postulada por meio de procedimento de 

jurisdição contenciosa. Recurso a que se nega seguimento. Art. 557, 

caput, do CPC.” (TJRJ – APL: 00357221820098190021; Relator: Carlos 

José Martins Gomes; Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível; Data de 

Julgamento: 26/02/2016; Data de Publicação: 03/03/2016).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de alvará 

formulado na inicial, autorizando o requerente Natan Júnior Santos do 

Nascimento a levantar os valores existentes junto à Caixa Econômica 

Federal, sendo que, o pedido de levantamento dos valores relativos ao 

seguro de vida, esse deverá ser proposto na via de jurisdição 

contenciosa.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290359 Nr: 17303-49.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A, JDC.LONDRINA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, MARIA EUGÊNIA CANESIN - OAB:54266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290359.

Vistos,

Considerando o caráter itinerante desta deprecata, cumprindo-me registrar 

que o imóvel a ser avaliado e praceado pertence ao Município de Campo 

Novo do Parecis/MT, remeta-se a presente missiva ao Juízo da Comarca 

de Campo Novo do Parecis/MT, consignando as nossas homenagens.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a ocorrência.

Às providências.

Tangará de Serra - MT, 01 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287959 Nr: 15550-57.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, JDC.TAPURAH-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SIQUEIRA, JOSIANE DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287959.

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, 01 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250114 Nr: 16650-81.2017.811.0055

 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: HIRAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 
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INCORPORADORA LTDA

 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: FABIOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4997, PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - 

OAB:14667

 Autos nº: 250114.

 Vistos,

 Hiran Imbroisi Brant Teixeira, às fls. 258/268, opôs embargos de 

declaração com efeitos infringentes em face da decisão de fls. 253/256, 

aduzindo haver contradição quanto à suspensão do processo em relação 

ao TEMA nº 970, bem como alegou que o caso em apreço não se amolda 

ao TEMA nº 971.

 Instada a se manifestar, a parte embargada requereu às fls. 270/273 a 

rejeição dos embargos de declaração.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 269).

 Quanto à alegada contradição em relação à suspensão do processo pelo 

TEMA nº 970 , verifico que na verdade a existência de erro material na 

decisão embargada, pois ao invés de se determinar a suspensão do 

processo em relação ao TEMA nº 971, foi consignado de forma errônea o 

TEMA 970.

 Assim, passo a corrigir o erro material nos seguintes termos:

“[...]

Portanto, acolho parcialmente o pedido de suspensão formulado pela parte 

requerida, apenas com relação ao TEMA Nº 971 (Recursos Especiais nº 

1.614.721/DF e nº 1.631.485/DF), devendo os autos permanecerem 

suspensos/sobrestados até que o julgamento da questão.

 [...]

 Ante todo o exposto:

5- Determino a suspensão do processo, nos termos do TEMA Nº 971 

(Recursos Especiais nº 1.614.721/DF e nº 1.631.485/DF), devendo os 

autos permanecerem suspensos/sobrestados até que o julgamento da 

questão.

 6- Após o julgamento do TEMA Nº 971, junte-se cópia da decisão nos 

presentes autos e intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem 

em 05 dias.

 7- Em seguida, remetam os autos conclusos para sentença.

[...]”.

 Quanto à alegada contradição em relação à suspensão do processo pelo 

TEMA nº 971, entendo que não existe o mencionado vício, mas sim a 

pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já decidida, sendo 

certo que os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

 A irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto de 

embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de 

Processo Civil, acolho parcialmente os embargos de declaração 

apresentados às fls. 258/268, apenas para corrigido o erro material, nos 

termos acima.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153595 Nr: 2240-57.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERY GOEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 153595.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que os alvarás já foram expedidos para 

a conta do banco requerente, conforme fls. 272/273.

Assim, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 8999-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 168448.

 Vistos,

 Henrique Alves Ballejo, às fls. 226/227, opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes em face da sentença de fls. 220/225, aduzindo 

haver omissão, em razão de não ter sido apreciada a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pela parte embargada, o que torna 

o crédito ilíquido.

 Instada a se manifestar, a parte embargada requereu às fls. 230 o 

acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de ser apreciada a 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 228).

 Quanto à alegada omissão, tenho que assiste razão à parte embargante, 

de modo que passo a apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela parte executada às fls. 203/207, sendo que o decisum 

de fls. 220/225 passará a ter a seguinte redação:

“Autos nº: 168448.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Henrique Alves 

Ballejo, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais, multa diária e 

honorários sucumbenciais, conforme fls. 190/199.

Devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte 

executada apresentou impugnação às fls. 203/207, alegando a 

necessidade de suspensão do processo em razão do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Alegou ainda a existência de 

excesso de execução.

Às fls. 217/218 pugnou pela rejeição da impugnação ao cumprimento de 

sentença, requerendo o prosseguimento da ação.

Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, passo a analisar a alegação de excesso de execução 

alegada pela parte executada, pois trata-se de matéria que pode ser 

discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, razão pela 

qual, passo a analisar o alegado excesso.

A parte executada alegou existir excesso de execução no montante de R$ 

710,39, tendo apresentado a memória de cálculo às fls. 205v.

A parte exequente alegou que não existe excesso de execução e que a 

parte executada deixou de calcular o valor da multa por descumprimento 

da liminar.

 Assiste razão a parte exequente, pois a parte executada apresentou 

cálculo somente da indenização por danos morais, olvidando-se de inserir 
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em seu cálculo, os valores devidos à titulo de astreinte.

 Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada, 

pois não demonstrado o alegado excesso.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

203/207.

 Quanto ao prosseguimento da ação, é necessário registrar que é de 

conhecimento público que parte executada encontra-se em recuperação 

judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em 20 de junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação judicial à 

Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

Diante desse fato superveniente, qual seja, a concessão da recuperação 

judicial à parte executada, faz-se necessário verificar se os créditos 

perquiridos nos presentes autos estão ou não sujeito à recuperação 

judicial.

Nesta senda, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos, devendo ser destacado que, conforme 

alhures consignado, o pedido de recuperação judicial da parte executada 

ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato 11/01/2014

Data da sentença 23/09/2016

Dato do trânsito em julgado 20/07/2017

Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar da condenação e o 

trânsito em julgado terem advindo após o pedido de recuperação judicial 

da parte executada, é certo que os fatos que ensejaram o pedido 

indenizatório e a cominação de multa se deram ainda no ano de 2014, 

quando houve a prática do ato ilícito.

 O direito à indenização nasce com o ato ilícito, nos termos do que dispõe 

o art. 189 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os arts. 205 e 206”. Já a sentença condenatória apenas reconhece o 

direito à indenização por um fato pretérito.

Logo, o crédito decorrente de indenização tem origem com a ocorrência e 

caracterização do ato ilícito e não com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.

 Esse é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no 

quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes.

2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a 

obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da 

Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1.260.569/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

18/4/2017, DJe 25/4/2017).

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE 

CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO 

DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE 

SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. violação AO 

ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o 

eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se 

dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os 

argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão 

quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões 

recursais.

2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o 

crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 

indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 

não, aos efeitos da recuperação judicial em curso.

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos 

autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a 

existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor 

da reparação para o caso concreto.

4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação 

de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, 

após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado 

no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. 

Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.

6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem 

ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência 

de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, 

ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de 

fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua 

habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

8. Recurso especial provido”. (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 16/5/2016).

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. CONSTITUIÇÃO. EVENTO DANOSO. 

PRECEDENTES DO STJ.

1. Consoante entendimento desta Corte, "na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora". (REsp 

1447918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

16/05/2016).

A mesma interpretação deve ser dada em relação aos créditos 

decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais, pois estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, uma vez que 

referidas verbas somente existem em razão da procedência da ação.

Logo, diante da dependência específica existente entre a procedência da 

demanda e os honorários sucumbenciais torna-se imperioso dar a mesma 

interpretação a ambos os créditos. Esse é o entendimento que vem sendo 

adotado pelo STJ, em especial para prestigiar os princípios da igualdade e 

da preservação da empresa, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À 

LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários 

advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação 

judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, 

à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. No caso dos 

autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios 

sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em reclamação 

trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.

2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito 

resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância 

de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira 

incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação 

judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da 

verba honorária.

3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em 

virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, 

portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do 

crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos 

honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que 

empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao 

trabalhador/reclamante.

4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação 

judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da 

empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, 

bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do 

empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. 

Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de 

honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 

trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, 
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diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da 

empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do 

negócio.

5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 

TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação 

judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. 

Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, 

automaticamente, das consequências da recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à 

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido 

aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem 

natureza alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de 

habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando 

se tratar de processos de execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).

No caso em apreço, como os créditos tiverem origem em momento anterior 

ao pedido de recuperação judicial da parte executada, eles se sujeitam 

aos efeitos da recuperação judicial, ocorrendo, portanto, a novação, nos 

termos do que estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 

50 desta Lei”.

Assim, diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas 

(art. 6º da Lei n.º 11.101/2005), a aprovação do plano de recuperação 

judicial resulta na novação dos créditos, sendo que a decisão 

homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos 

termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

Consequentemente, a novação induz a extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta.

Esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após 

aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais 

ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas 

suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. 

Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 

2015. Publicação: DJe 18/06/2015).

Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que as 

execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que:

“Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a 

novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título 

executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as 

execuções antes suspensas retomar o curso normal.

Nesse caso, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

[...]

Igualmente, não há pertinência a fundamentação segundo a qual, 

decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 

3º). Isso porque tal direito se situa na fase anterior à aprovação do plano 

de recuperação, com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de 

suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o deferimento do 

pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”.

O TJMT também já decidiu nesse sentido:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015).

Contudo, antes de se extinguir o presente cumprimento de sentença, 

faz-se necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao 

cumprimento de sentença ora analisado, bem como a parte exequente 

adequar seus cálculos nos moldes determinado pelo juízo universal.

Neste aspecto, registro que em consulta ao Processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001 – ação de recuperação judicial da parte 

requerida, constatei que no dia 02/05/2018 o magistrado Fernando Cesar 

Ferreira Viana, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial).

 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado 

até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a 

respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor 

concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito 

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando 

vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos 

de origem.

 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito.

 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, 

o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados 

diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 

milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo 

Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 
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ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial”. g.n.

Assim, nos termos do item 2 da decisão acima citada, determino a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

memória de cálculo nos termos determinado pelo juízo universal.

 Após, intime-se a parte executada para, querendo, se manifestar quanto 

ao cálculo, em 15 dias.

 Com o trânsito em julgado da presente decisão que rejeitou a impugnação 

ao cumprimento de sentença e com a apresentação do cálculo nos termos 

determinado pelo juízo universal, voltem os autos conclusos para extinção 

da presente ação.

Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito”

 Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 226/227, para 

suprir a omissão apontada, sendo que o decisum de fls. 220/225 passará 

a ter a redação acima.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147980 Nr: 7827-94.2012.811.0055

 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: LOURIVAL PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, EDUARDO GALDÃO DE ALBUQUERQUE - 

OAB:138.646/MT

 Autos nº: 147980.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Lourival Paulo da Silva.

Executado: Oi S.A. e outro.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Lourival Paulo da 

Silva em desfavor de Oi S.A. e Acer Seguradora S.A..

Às fls. 309/vº a parte exequente requereu o levantamento do valor 

depositado às fls. 250/252 pela parte executada Acer Seguradora S.A., 

referente a restituição dos valores cobrados ilegalmente.

Às fls. 310/315 foi recebido o pedido de cumprimento de sentença apenas 

em relação à parte executada Acer Seguradora S.A..

Às fls. 319/322, o exequente e a executada Acer Seguradora S.A. 

comunicaram a composição de um acordo, requerendo a sua 

homologação e extinção do feito.

Às fls. 323/324 foi juntado comprovante de pagamento do acordo.

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.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas remanescentes, se houver, na modalidade pró-rata, em 

conformidade com o §2º do art. 90, do CPC, ficando suspensa a 

exigibilidade em face do Exequente, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Por fim, cumpra-se a decisão de fls. 315 quanto a expedição do 

competente alvará para levantamento dos valores depositados 

judicialmente às fls. 250/252, para a conta indicada às fls. 309/vº.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117597 Nr: 7611-41.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 117597.

 Vistos,

 Às fls. 178/179 a parte executada, com fundamento no art. 916 do Código 

de Processo Civil, depositou 30% do valor atualizado da dívida e requereu 

o pagamento do valor remanescente em seis parcelas.

 Instada a se manifestar, a parte exequente, às fls. 184, manifestou 

concordância com a proposta de pagamento apresentada pela parte 

executada e pugnou pelo levantamento do montante já depositado 

judicialmente, bem como para que o valor remanescente seja depositado 

em seis parcelas mensais, diretamente na conta bancária indicada na 

petição de fls. 178/179, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% 

ao mês, sendo a primeira em 29/09/2018 e última em 29/02/2019.

 Assim, diante da concordância da parte exequente, defiro o pedido de 

pagamento do valor exequendo de forma parcelada, conforme requerido 

às fls. 178/179.

Determino que a primeira parcela seja depositada no prazo de 05 dias a 

contar da intimação da presente decisão e as subsequentes, na mesma 

data dos meses seguintes, devendo o valor ser corrigido pelo índice INPC 

e juros simples de 1% ao mês.

 O depósito poderá ser realizado diretamente na conta bancária da parte 

exequente, indicada às fls. 184, devendo a parte executada comprovar o 

depósito nos autos, em 05 dias, após a prazo fixado para o depósito.

Comprovado o pagamento das seis parcelas, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, requerer o que de direito, sob pena da 

execução ser extinta pela satisfação da obrigação.

 Quanto ao valor já depositado às fls. 181/182, defiro o levantamento pela 

parte exequente, conforme requerido às fls. 184.

Para tanto, deverá ser 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.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257245 Nr: 22491-57.2017.811.0055

 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: REFLORESTAMENTO PARANÁ LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FRANZ, AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AGRIPEC 

QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENIA MARIA BEZERRA REIS - 

OAB:21371

 Autos nº: 257245.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a Requerida Agripec Química e 

Farmacêutica S/A foi devidamente citada às fls. 254/vº, tendo 

apresentado contestação às fls. 255/260.

Assim, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 

350 e 351 do Código de Processo Civil.

Outrossim, constato que as tentativas de citação dos Requeridos Elvio 

Franz (fls. 206, 312/321), Maria Apareccida de Oliveira Franz (fls. 205) e 

Agro Az Defensivos Agrícolas LTDA (fls. 198, 313) restaram infrutíferas, 

mesmo após busca de endereço via BACENJUD.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal dos Requeridos acima, razão pela qual determino a citação por 

edital dos mesmos, pelo prazo de 30 dias, com a advertência de caso seja 

revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 53539 Nr: 3204-94.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MILESQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Autos nº. 53539.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 268, oficie-se novamente a Agência da 

Previdência Social Tupã – APS Tupã/SP, para cumprimento da decisão de 

fls. 241/244, consignando-se que em caso de descumprimento acarretará 

em crime de desobediência.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62126 Nr: 3666-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº 62126.

Vistos,

Inicialmente, intime-se a parte exequente para indicar uma conta para 

depósito do valor bloqueado.

Feito isto, considerando que não houve impugnação da parte executada 

quanto ao valor bloqueado às fls. 291 via BACENJUD, desde já, defiro o 

levantamento, pela parte exequente, do valor que já se encontra 

depositado nesses autos, mediante a expedição de competente alvará.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Ademais, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, quanto ao pedido de consulta via sistema RENAJUD e expedição 

de ofício a DRF, a busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal 

(consulta INFOJUD) é medida extrema ainda não justificada, eis que não 

exauridos os meios ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

Tangará da Serra- MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196660 Nr: 12192-89.2015.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA

 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: 196660.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a Requerida Maria Regina Padovan 

Marostica foi devidamente citada às fls. 130.

Assim sendo, certifique-se a Sra. Gestora o decurso de prazo descrito na 

carta de citação de fls. 127.

Outrossim, constato que as tentativas de citação dos Requeridos Norte 

Motors Comércio de Veículos LTDA (fls. 71 e 115) e Helio Marostica (fls. 
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72, 114, 131/132) restaram infrutíferas, mesmo após busca de endereço 

via BACENJUD e INFOJUD.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal dos Requeridos acima, razão pela qual determino a citação por 

edital dos mesmos, pelo prazo de 30 dias, com a advertência de caso seja 

revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227073 Nr: 15899-31.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PEREIRA DE OLIVIERA

 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: 227073.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259447 Nr: 24367-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HACHEM - OAB:OAB-PR 

11347, REINALDO EMILIO AMADEU HACHEM - OAB:20185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Autos nº. 259447.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228173 Nr: 16863-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 228173.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223630 Nr: 12954-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223630.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282394 Nr: 10926-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALVA DA CRUZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 282394.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por E. P. Comercial de Material Elétrico 

LTDA em face de Nalva da Cruz Garcia ambos devidamente qualificados, 

na qual a requerente alega ser credora da importância atualizada de R$ 

22.426,27.

 A inicial foi recebida às fls. 40.

 Citada pessoalmente (fls. 46/47), a parte requerida não efetuou o 

pagamento do débito, nem mesmo apresentou embargos, conforme 

certidão de fls. 55.

 É o necessário à análise e decisão.

 Não cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, nos termos do 

art. 701, § 2º, do CPC fica constituído o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

 Ante o exposto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 
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passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230541 Nr: 18946-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETE TEREZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 230541.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228455 Nr: 17101-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Rosa de Melo

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 228455.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195486 Nr: 11210-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 195486.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Leticia Pereira da Silva.

 Executada: Oi Móvel S.A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Leticia Pereira da 

Silva em desfavor de Oi Móvel S.A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais e honorários 

advocatícios sucumbenciais, conforme fls. 85/89.

Às fls. 91 foi determinada a intimação da parte executada para realizar o 

pagamento do débito.

Às fls. 96/100 a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença, sustentando que foi deferido o processamento da 

recuperação judicial e determinada a suspensão das ações e execuções 

em face da mesma.

 Sustentou, ainda, excesso de execução, por ter sido incluído de forma 

indevida no cálculo, multa de 10% e honorários de 20%.

Às fls. 146/152 a parte exequente se manifestou, concordando com a 

suspensão da execução pelo prazo de 180 dias e quanto ao excesso de 

execução, sustentou que o termo inicial para pagamento voluntário da 

condenação se inicia a partir da intimação do trânsito em julgado.

 Às fls. 153/154 foi acolhida a impugnação para declarar suspenso o 

presente cumprimento de sentença pelo prazo de 180 dias, bem como 

para reconhecer o excesso de execução, no que tange a incidência de 

multa de 10%, honorários de 20%.

 Às fls. 156/161 a parte exequente requereu a expedição de carta de 

crédito para habilitação do crédito no processo de recuperação judicial.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Nos termos da decisão de fls. 153/154, os créditos discutidos no caso em 

apreço tiveram origem em momento anterior ao pedido de recuperação 

judicial da parte executada, motivo pelo qual se sujeitam aos efeitos da 

recuperação judicial, ocorrendo, portanto, a novação, nos termos do que 

estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 

50 desta Lei”.

 Assim, diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas 

(art. 6º da Lei n.º 11.101/2005), a aprovação do plano de recuperação 

judicial, ocorrida em 08/01/2018, resulta na novação dos créditos, sendo 

que a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo 

judicial, nos termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 

11.101/2005.

 Consequentemente, a novação induz a extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta.

 Esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após 

aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais 
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ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas 

suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. 

Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 

2015. Publicação: DJe 18/06/2015).

 Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que as 

execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que:

“Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a 

novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título 

executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as 

execuções antes suspensas retomar o curso normal.

Nesse caso, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

[...]

Igualmente, não há pertinência a fundamentação segundo a qual, 

decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 

3º). Isso porque tal direito se situa na fase anterior à aprovação do plano 

de recuperação, com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de 

suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o deferimento do 

pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”.

 O TJMT também já decidiu nesse sentido:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015).

 Portanto, a medida que se impõe é a extinção do presente cumprimento de 

sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c 

o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da execução, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Desde já, defiro a expedição de certidão para fins de habilitação dos 

créditos objeto dos autos.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224069 Nr: 13396-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI APARECIDA SILVA DOS SANTOS

 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: 224069.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228568 Nr: 17207-05.2016.811.0055

 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): ZELINA LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 228568.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147872 Nr: 7706-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, JONAS VENDRAME

 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: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº. 147872.

Vistos,

 Analisando detidamente os autos, indefiro os pedido de fls. 149 e fls. 150, 

tendo em vista que o executado Jonas Vendrame não foi citado, devendo 

ser registrado que a carta precatória de citação retornou sem 

cumprimento, ante a falta de pagamento da diligência do oficial de justiça 

(fls. 139/145).

 Assim, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228579 Nr: 17222-71.2016.811.0055
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 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): LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Autos nº: 228579.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224485.

 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, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171375 Nr: 13247-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, ZAQUIELY GUZATTI KLAFKE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Autos nº: 171375.

 Vistos,

 Inicialmente, considerando que a sentença proferida nos embargos de 

terceiro transitou em julgado, determino o desapensamento do feito, uma 

vez que não mais necessária a reunião com a execução de código 

183123.

 Por conseguinte, diante da certidão de fls. 148, intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado, para requerer o que entender 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 183123 Nr: 1154-80.2015.811.0055

 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): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18.714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Autos n.º 183123.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 196/197 e do petitório de fls. 201, nomeio a Real 

Brasil Consultoria Ltda, estabelecida na Av. Rubens de Mendonça, n.º 

1856, sala 1403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, e-mail: 

contato@realbrasil.com.br, Telefone: (65) 3052-7636, para realizar a 

avaliação do imóvel, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

 Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, a parte exequente deverá 

depositar judicialmente o valor dos honorários do perito, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, em conformidade com o prelecionado pelo art. 95, 

caput, do CPC.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o 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).

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.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, voltem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110838 Nr: 1066-52.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Autos nº: 110838.

 Vistos,
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 Geraldo Barros de Carvalho e outros, às fls. 452/455, opuseram 

embargos de declaração com efeitos infringentes em face da decisão de 

fls. 448/450, aduzindo a existência de erro material no que tange a 

afirmação de que os embargantes teriam deixado de se manifestar acerca 

da avaliação judicial dos imóveis penhorados, sob o argumento de que 

manifestaram discordância com relação à avaliação judicial, por meio da 

petição de fls. 402/408.

 Alegou ainda a existência de omissão na decisão embargada acerca da 

discordância da avaliação judicial e requerimento de redução da penhora, 

o que não teria sido apreciado por este juízo.

 A parte embargada se manifestou às fls. 458, pugnando pela rejeição dos 

embargos de declaração, em razão de não existirem os vícios apontados.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

456.

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, uma vez que inexistem os vícios apontados pela parte 

embargante.

 Não existe erro material na decisão embargada quanto à afirmação de 

que “somente a parte exequente apresentou a sua concordância às fls. 

375” e na determinação “certifique a Sra. Gestora o decurso de prazo 

para a parte executada se manifestar acerca do laudo de avaliação”, pois, 

ao contrário do que sustenta a parte embargante, na petição de fls. 

448/450, inexiste qualquer menção a eventual discordância quanto à 

avaliação judicial realizada às fls. 368/374.

 Na referida petição os embargantes alegaram a existência de excesso de 

penhora, tendo formulado pedidos postulando a redução da penhora. Não 

há nenhuma alegação de discordância da avaliação.

 Por essa razão, foi determinado que a Sra. Gestora certificasse acerca 

do decurso de prazo para a parte executada se manifestar acerca do 

laudo de avaliação, não existindo nenhum erro a ser corrigido.

 Consequentemente, também não existe nenhuma omissão quanto à 

alegação de ausência de apreciação da discordância da avaliação e 

pedido de redução da penhora, formulados na petição de fls. 402/408, 

pois, conforme acima relatado, na petição referida petição não foi alegado 

qualquer discordância da avaliação.

 Ademais, restou claramente consignado que deveria ser inicialmente 

certificado quanto o decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar acerca do laudo de avaliação, bem como intimada a parte 

exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, para então ser 

analisados os pedido de fls. 402/408.

 Portanto, não existe qualquer omissão na decisão embargada.

 Por fim, diante da fragilidade dos argumentos expostos nos embargos de 

declaração e principalmente pela inexistência dos vícios apontados, resta 

nítida a intenção protelatória da parte embargante.

 Registro que é do meu convencimento que, diante da garantia da duração 

razoável do processo estendida a todos os jurisdicionados, devo zelar 

para que a máquina judiciária não seja movida de maneira absolutamente 

desnecessária por alguns, não podendo ser tolerada a apresentação de 

embargos de declaração nitidamente incabíveis pela ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório atacado.

 Assim, in casu, a parte embargante deve ser penalizada ao pagamento de 

multa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 452/455, por 

inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2º do art. 1026 do 

Código de Processo Civil, aplico à parte embargante multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113845 Nr: 3979-07.2009.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, GERALDO 

BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Autos nº: 113845.

 Vistos,

 Geraldo Barros de Carvalho e outros, às fls. 918/922, opuseram 

embargos de declaração com efeitos infringentes em face da sentença de 

fls. 913/917, aduzindo a existência de erro material, omissão e 

contradição.

 Alegaram a existência de erro material em relação àcapitalização de juros, 

pois os juros estariam sendo cobrado em periodicidade quinzenal, o que 

seria provado por meio de prova pericial contábil.

 Sustentou a existência de omissão com relação ao afastamento da mora, 

pois a cobrança ilegal da capitalização de juros no período de normalidade 

contratual ensejaria em seu afastamento.

 Afirmou ainda a existência de contradição com relação ao julgamento 

antecipado da lide sem sequer oportunizar a especificação e a realização 

das provas que as partes pretendiam.

 A parte embargada se manifestou às fls. 458, pugnando pela rejeição dos 

embargos de declaração, em razão de não existirem os vícios apontados. 

Requereu a condenação dos embargantes em litigância de má-fé, em 

razão dos embargos de declaração ser manifestamente protelatório.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

927.

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

 A irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto de 

embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Assim, diante da fragilidade dos argumentos expostos nos embargos de 

declaração e principalmente pela inexistência dos vícios apontados, resta 

nítida a intenção protelatória da parte embargante.

 Registro que é do meu convencimento que, diante da garantia da duração 

razoável do processo estendida a todos os jurisdicionados, devo zelar 

para que a máquina judiciária não seja movida de maneira absolutamente 

desnecessária por alguns, não podendo ser tolerada a apresentação de 

embargos de declaração nitidamente incabíveis pela ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório atacado.

 Assim, in casu, a parte embargante deve ser penalizada ao pagamento de 

multa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 918/922, por 

inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2º do art. 1026 do 

Código de Processo Civil, aplico à parte embargante multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118535 Nr: 8496-55.2009.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 Autos nº. 118535.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 203/204 e documentos de fls. 205/211, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado, para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio será considerado que 

houve a quitação do contrato, objeto dos autos.

Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

desde já, autorizo o levantamento dos valores depositados a título de 

purgação da mora em favor da parte requerida (fls. 66), conforme 

determinado no acórdão de fls. 157/166.

 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.

 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.

 Após, arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279461 Nr: 8602-02.2018.811.0055

 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: ANANDA BARRETO CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 10.788, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:11278

 Autos nº. 279461.

Vistos,

Inicialmente, compulsando os autos, verifiquei que a contestação de fls. 

77/88 não foi firmada pelo procurador constituído pela parte requerida.

Desse modo, tratando-se vício passível de ser sanado, determino a 

intimação do procurador para, no prazo de 10 (dez) dias, assinar citado 

petitório.

Ademais, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56717 Nr: 6232-70.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, CARLOS ANTONIO 

FLORES MALHADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DA SILVA 

MALHADA - OAB:8963-MS, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 56717.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 372/373, defiro o pedido de retificação do nome 

do exequente para Banco Sistema S.A.

 Por outro lado, indefiro o pedido de reconsideração quanto ao pedido de 

majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 

exequente não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de alterar a 

situação fática anteriormente verificada.

 Por conseguinte, intime-se a parte exequente para que indique o 

endereço da esposa do executado, para que esta seja intimada da 

penhora dos imóveis matriculados sob nº 9.154 e 6.462, ambos do CRI de 

Jardim – MS, conforme decisão de fls. 358/359.

Por fim, defiro o pedido de inclusão do nome dos executados nos 

cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

 Para tanto, intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo 

atualizado do débito.

 Feito isto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232922 Nr: 21860-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA MARIA BASTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 232922.

 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, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221856 Nr: 11585-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221856.

 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, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215507 Nr: 6432-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES CAMARGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215507.

 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, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291770 Nr: 18436-29.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, RUBEM 

KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:OAB/MT 16.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 291770.

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, 03 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291760 Nr: 18418-08.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SIMIONI PADILHA, JDC.MARAU-RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PANIÇÃO LODI, SILVANA LODI 

GUZATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINI - OAB:OAB/RS 

9810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 291760.

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, 03 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245457 Nr: 13127-61.2017.811.0055

 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: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, RUTE DE LIMA 

LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 245457.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o pedido de inclusão dos cônjuges 

não foi instruído com os respectivos documentos pessoais (fls. 114/116), 

sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos cópia dos documentos pessoais, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285638 Nr: 13591-51.2018.811.0055

 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: AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Luiz Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA FINK STANKE - 

OAB:OAB/SC 23.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285638.

 Vistos,

Compulsando os autos, verifiquei que a certidão de publicação de 

expediente de fls. 62 é referente a outro feito, assim, torna-se sem efeito 

a certidão de decurso de prazo de fls. 63.

Desse modo, intime-se novamente a parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, Dr.ª Sabrina Fink Stanke, OAB/SC 23124, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento referente as custas processuais, 

da taxa judiciária e emolumentos da distribuição e contadoria, conforme 

certidão de fls. 61, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291376 Nr: 18128-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ANTONIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 291376.

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 
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(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 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.: 241704 Nr: 9890-19.2017.811.0055

 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): SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO 

HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 241704.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 51, para que seja expedido mandado para penhora 

e avaliação do bem indicado, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291458 Nr: 18185-11.2018.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 291458.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que não foram instruídos com a cópia do 

despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo, sendo assim, 

com fulcro no art. 321 do NCPC, faculto à parte exequente a emenda à 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia do citado 

despacho, conforme dispõe o art. 3º, § 12, do Decreto Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223555 Nr: 12904-45.2016.811.0055

 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 APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223555.

 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, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291051 Nr: 17866-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LEMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291051.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que a cópia do ‘AR’ de fls. 22 não 

comprova que o mesmo foi entregue no endereço do requerido, visto que 

mostra somente o local da assinatura do recebedor.

Ademais, observo que o contrato juntado aos autos, fls. 18-vº-20, não se 

encontra assinado pelo ora requerido.

Assim sendo, 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, juntando cópia integral do Aviso de Recebimento, 

bem como para comprovar a celebração do negócio jurídico, juntando 

cópia do contrato devidamente assinado pelo requerido, isso sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

 Às providências.

 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.: 249609 Nr: 16337-23.2017.811.0055

 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): SPACE PIZZA BAR LTDA ME, GILMAR ALVES, 

VALDLIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o Auto de 

Penhora, Avaliação e Intimação de fls. 75/76, no prazo de 10 (dez) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290957 Nr: 17774-65.2018.811.0055

 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: ALMIR SENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE DE FATIMA PEDROSA DE 

ARAUJO - OAB:174149, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O, WAGNER 

LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290957.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 
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contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência 

técnica da parte Requerente para produzir provas, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

Sem prejuízo, determino que a parte Requerente, no prazo de 15 dias, 

junte aos autos a cópia da sua carteira de identidade original.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151115 Nr: 11234-11.2012.811.0055

 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: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT, JAIR BATISTA DAS VIRGENS - OAB:14004/MT, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 151115.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: José Roberto de Freitas.

 Executado: Banco Finasa BMC S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por José Roberto de 

Freitas em desfavor de Banco Finasa BMC S/A, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 115/118 a presente ação foi 

julgada parcialmente procedente.

Às fls. 120/130 o banco executado interpôs recurso de apelação, bem 

como às fls. 133/136 e fls. 136-vº/140, a parte exequente apresentou 

contrarrazões e recurso adesivo de apelação, respectivamente, de modo 

que a parte executada apresentou contrarrazões ao recurso adesivo às 

fls. 151/159, sendo os recursos desprovidos (fls. 165/168).

Às fls. 189 o feito passou à fase de cumprimento de sentença.

O banco executado, às fls. 191/192, comprovou o pagamento referente à 

condenação.

A parte exequente, às fls. 194-vº, reiterou os termos da petição de 182, o 

qual pugna pela liberação dos valores por meio de alvará judicial.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará, a ser depositado na conta bancária 

indicada às fls. 182.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149518 Nr: 9493-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERÁCLITO GOMES CIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, CERILO KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para indicar bens da parte executada passíveis 

de penhora, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 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): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 Autos nº: 272552.

 Vistos,

 Karla Apolinaria Fonseca, às fls. 108/113, opôs embargos de declaração 

em face da sentença de fls. 100/106, requerendo a concessão do 

beneficio da justiça gratuita.

 Banco Bradesco Financiamentos S/A, às fls. 118, opôs embargos de 

declaração, requerendo a reserva dos valores referente aos honorários 

advocatícios, uma vez que restou autorizado na sentença de fls. 100/106 

o levantamento dos valores depositados em favor da parte requerida.

 Intimadas para se manifestarem, a requerida se manifestou às fls. 

121/123, enquanto que a instituição financeira autora permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 124.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos eis que interpostos dentro do prazo previsto pelo 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

 No entanto, no que tange aos embargos de declaração opostos pela 

requerida (fls. 108/113), deixo de acolhê-los, por não haver, na sentença 

de fls. 100/106, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material a ser sanado, mas sim inconformismo da parte embargante.
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 Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, 

mas tão somente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, 

vícios estes inexistentes na citada sentença embargada.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Com efeito, embora a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer 

tempo em caso de alteração da sua situação, registro que referido 

benefício compreende somente os atos a partir de sua obtenção.

 Por outro lado, quanto aos embargos de declaração opostos pela 

instituição financeira, verifico que na verdade se trata de pedido de 

reserva dos valores referente aos honorários advocatícios, de modo que 

deve ser analisado em momento processual oportuno.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 108/113, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289712 Nr: 16829-78.2018.811.0055

 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: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO GABRIEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289712.

 Vistos,

Defiro o pedido consignatório formulado na inicial, devendo a parte autora 

atentar-se apenas para a regra do artigo 542, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Sem prejuízo do exposto acima, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, às 16h, nos termos do art. 

334, do Código de Processo Civil, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para o réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. 

Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260084 Nr: 24928-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos nº: 260084.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 90/91, determino a suspensão da execução por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286350 Nr: 14164-89.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

RIBEIRÃO PRETO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPERIA SÃO JOAQUIM LTDA - ME, AVIRLEI 

LUIZ MALVESSI, CATUSSIA PAGNUSSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 286350.

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, 27 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287091 Nr: 14842-07.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO - 

JURIDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvin Figueiredo Leite - 

OAB:178.551-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287091.

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, 27 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288940 Nr: 16238-19.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, PASQUALOTTO 

CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMANTHA MAIDANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO - 

OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288940.

Vistos,

Intime-se a parte exequente para proceder o recolhimento das custas e da 

taxa judiciária, visto que esta não é beneficiária da justiça gratuita.

 Após, 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, 28 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290431 Nr: 17383-13.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, RUBENS ARRUDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SOUTO SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 22.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290431.

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, 28 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285044 Nr: 13086-60.2018.811.0055

 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: LUCIA FERNANDA PORTEL, ELIANE CRISTINA PORTEL, 

CELIA REGINA PORTEL DE OLIVEIRA, ELIANE CRISTINA PORTEL, RENATO 

BATISTA PORTEL, SUELY APARECIDA PORTEL DE SOUZA, RICARDO 

JUNIOR PORTEL, WALTER PORTEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT, CEZAR ROBERTO ALCANTARA, CARLOS ALBERTO 

OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU ALVES FORTES - 

OAB:27.335-PR, ELSON SUGIGAN - OAB:15.723/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILE BANDEIRA HENEQUIM 

- OAB:OAB/PR 75.422, JULIANA DA SILVA MALAVAZZI - OAB:OSB/PR 

43.605, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE 

FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 285044.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de gratuidade de justiça ou o pagamento das custas ao 

final do processo, embora a parte autora tenha alegado às fls. 65-vº/66 

que não foi apresentado declaração de imposto de renda naquela época, 

fato é que já decorreram mais de 05 (cinco) anos, de modo que para 

melhor análise do pedido deve ser juntado aos autos o comprovante de 

rendimentos.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o estado de hipossuficiência, juntando aos autos 

declaração de Imposto de Renda (IR), conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, ou pague as custas, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174935 Nr: 16876-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONZAGA CHAVES, SERGIO MITSUKAZU 

NOMURA, LEONILDA MORATELLI, LEONOR LEITE DE SOUZA, SERGIO 

GRAPEGIA, ESPOLIO DE EDWALTER ALVES DE CARVALHO, ADELINA DA 

SILVA LOOSE, ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI, EDILAINE DE 

CARVALHO DO NASCIMENTO, JOSUÉ MATHEUS DE MATTOS, TEREZINHA 

DETONI BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:MT 15.688/A

 Autos nº: 174935.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 504 e documentos de fls. 505/524, com 

fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219295 Nr: 9367-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 219295.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Banco do Brasil S/A 

em face de Ronaldo de Almeida Miranda.

 Realizado alguns atos processuais, às fls. 70 foi efetuado o bloqueio on 
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line de numerários das contas bancária do executado.

 Por conta disso, o executado às fls. 72/73 pugnou pela liberação dos 

valores sustentando a impenhorabilidade dos valores por se tratar de 

salário.

 Às fls. 76 a parte exequente sustentou que os documentos apresentados 

não são suficientes para demonstrar a impenhorabilidade dos valores.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do extrato do Bacenjud juntado às fls. 70, no dia 

06/06/2018 foi indisponibilizado da conta bancária do executado, o 

montante de R$ 657,61.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta 

bancária era proveniente de salário.

 O art. 833, incisos IV, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º;”

 Pois bem, analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela 

parte executada não merece ser acolhida.

 Isso porque, o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos 

da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no caso, não foi 

demonstrado satisfatoriamente, haja vista que embora a parte executada 

tenha apresentado demonstrativo de cálculo de folha e extrato de conta 

corrente (fls. 73), não restou demonstrado que o valor bloqueado seria 

proveniente daquela remuneração e na referida conta corrente, por se 

tratarem de documentos do mês de fevereiro e março de 2018, enquanto 

que o bloqueio foi realizado em junho de 2018. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃOAO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E DE SALDO DE 

POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO 

FORA REALIZADA SOBRE PARCELA DE REMUNERAÇÃO OUEM CONTA 

POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE INCABÍVEL – RECURSOCONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. Nada obstante seja vedado promover a constrição de 

saldo de remuneração (art. 649, IV, do CPC) e de saldo de poupança, 

equivalente a 40 vezes o salário mínimo vigente (art. 649, X, do CPC), 

deixando o devedor de demonstrar, por meio de extrato bancário ou outro 

documento, que o valor penhorado foi realizado em conta-poupança e 

sobre parcela do salário, incabível se torna o reconhecimento da 

impenhorabi l idade.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento Nº 

1411652-97.2015.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: DES. MARCO 

ANDRÉ NOGUEIRA HANSON, Julgado em 10/11/2015, Publicado em 

11/11/2015) (Original sem grifo)

 Portanto, entendo que deve ser indeferido o pedido de impenhorabilidade, 

uma vez que não há comprovação nos autos de que o valor bloqueado é 

proveniente de salário.

 Ante o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade formulada às fls. 

72 e converto a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência 

do valor à conta única.

Por fim, desde já, defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados 

via BACENJUD às fls. 70.

 Para tanto, deverá ser 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.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278411 Nr: 7719-55.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 278411.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 45/48. Proceda-se a conversão da ação, 

conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214493 Nr: 5597-40.2016.811.0055

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACKSON RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte autora para promover o regular prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280682 Nr: 9518-36.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, RUBIA 

ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 280682.

 Vistos,
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 Piracanju Participações Ltda - ME, às fls. 65/68, opôs embargos de 

declaração com efeitos infringentes em face da sentença de fls. 62/63, 

alegando a existência de contradição, sob o argumento de que quando foi 

intimado para comprovar a hipossuficiência de recursos, fez na pessoa 

física de Rúbia Argenta Deon porque foi induzido a erro pela publicação 

determinava que a Piracanju e Rúbia demonstrassem a insuficiência de 

recursos.

 Assim, juntou documentos para demonstrar a hipossuficiência de pessoa 

jurídica Piracanju Participações Ltda – ME e requereu o acolhimento dos 

embargos de declaração para que seja determinado o prosseguimento da 

ação.

 A parte embargada se manifestou às fls. 79/81 pugnando pela rejeição 

dos embargos de declaração, haja vista a inexistência do vício apontado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 77).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a inexistência do vício apontado.

 Inicialmente, destaco que, embora a Sra. Rubia Argenta Deon tenha sido 

incluída equivocadamente no polo ativo da ação pelo cartório distribuidor, a 

embargante Piracanju Participações Ltda ME sempre esteve cadastrada 

corretamente.

 Ademais, a decisão de fls. 55 foi clara ao determinar a necessidade de 

comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, vejamos:

“Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade da 

justiça, faculto a parte autora emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo juntar aos autos prova cabal, efetiva e concreta da 

insuficiência de recursos, visto que a presunção de hipossuficiência é 

aplicável apenas à pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa 

jurídica, a insuficiência de recursos deve ser comprovada, conforme 

Súmula 481 do STJ, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição”. g.n.

 Portanto, não merece prosperar a alegação da parte embargante de que 

tenha sido induzida a erro em razão da publicação ter constado o nome da 

Sra. Rubia Argenta Deon e Piracanju Participações Ltda ME, pois, ainda 

que tenha constado o nome da Sra. Rubia, a publicação também foi 

direcionada à pessoa jurídica Piracanju.

 Ademais, os documentos apresentados pela parte embargante não se 

apresentam suficientes para comprovar sua impossibilidade para recolher 

as custas processuais, que de acordo com o valor da causa seria de 

apenas R$ 376,85 e R$ 110,00 de taxa judiciária.

 Portanto, verifico a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir a 

matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

 A irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto de 

embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 65/67, haja 

vista a inexistência do vício apontado.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258497 Nr: 23658-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 258497.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258497 Nr: 23658-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos n.º 258497.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD, formulado às fls. 48/49.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 188513 Nr: 5435-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Autos nº: 188513.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 123, indefiro o pedido o pedido de busca por 

meio da ordem de indisponibilidade de bens imóveis do devedor, pela 

mesma razão da decisão de fls. 115.

Por outro lado, indefiro, também, o pedido de suspensão da CNH, tendo em 

vista que, em regra, o devedor responde com seu patrimônio para 

satisfação da dívida, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo 

Civil e art. 391 do Código Civil, sendo que atualmente há somente uma 

exceção à regra que autoriza a responsabilização pessoal, que é a prisão 

civil do devedor de alimentos, disposta no art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Por fim, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 28275-15.2017.811.0055

 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: MPP, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 264787.

 Natureza: Ação de Indenização.

 Requerente: Marcelo Pagliarini Palma e outra.

 Requerido: Rejane Silva dos Santos.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Marcelo Pagliarini Palma e Fabiana Crestani Palma 

em face de Rejane Silva dos Santos, ambos qualificados.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 25/45.

 A inicial foi recebida às fls. 46/49, oportunidade em que foi deferido o 

pedido de tutela de urgência e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 58 a requerida foi devidamente citada.

 Às fls. 59/63 a parte autora informou o descumprimento de ordem judicial 

pela parte requerida e o falecimento do autor Marcelo.

 Às fls. 72 foi determinada a suspensão do processo até a habilitação do 

espólio ou dos sucessores do autor, bem como foi cancelada a audiência 

de conciliação.

 Às fls. 75/84, fls. 86/89 e fls. 91/99 a autora Fabiana informou o 

descumprimento da liminar e pugnou pela majoração da multa, tendo a 

parte requerida se manifestado às fls. 102/103.

 Às fls. 107 foi acolhido o pedido formulado pela parte autora para majorar 

a multa fixada na decisão de fls. 46/49, bem como fixado o prazo de 6 

meses para a habilitação do espólio.

 Às fls. 109/111 a autora Fabiana Crestani Palma requereu a desistência 

da ação em relação ao autor Marcelo Pagliarini Palma, falecido em 

15/12/2017, sendo que às fls. 122 foi determinada a intimação da autora 

Fabiana Crestani Palma para comprovar sua condição de inventariante ou 

apresentar pedido de desistência subscrito por todos os herdeiros.

 Às fls. 123/126 foi juntado termo de concordância da ação pelas 

herdeiras Mariana Crestani Palma e Luisa Helena Crestani Palma.

 Às fls. 127 foi determinada a intimação da requerida para apresentar a 

certidão de nascimento de seu filho e, caso fosse contatado se tratar de

 herdeiro do autor Marcelo, foi nomeada a Defensoria Pública Estadual 

como curadora especial, ante o conflito entre os interesses da 

representante e do representado.

 Às fls. 129/130 foi juntada a certidão de nascimento da criança e em 

razão de ser filho do autor, os autos foram encaminhados à Defensoria 

Pública Estadual para se manifestar quanto ao pedido de desistência, a 

qual se manifestou às fls. 131 informando não se opor ao pedido.

 É relatório necessário.

 D E C I D O.

 Considerando que todos os herdeiros do autor Marcelo Pagliarini Palma 

requereram a desistência da ação e tendo em vista que esse pedido foi 

formulado antes da requerida apresentar contestação, torna-se se 

desnecessário a anuência desta quando o pedido de desistência, 

conforme dispõe o § 4º do art. 485, do Código de Processo Civil.

 Assim, a medida que se impõe é a homologação do pedido de desistência 

e a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao autor 

Marcelo Pagliarini Palma.

 Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação formulado 

pelos herdeiros do autor Marcelo Pagliarini Palma e, via de consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em relação a ele.

Procedam-se as retificações necessárias junto ao distribuidor e capa dos 

autos, para a exclusão do autor Marcelo Pagliarini Palma.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

 Diante da desistência da ação em relação ao autor Marcelo Pagliarini 

Palma, não persiste mais a suspensão do processo determinada às fls. 

107, devendo os autos ter regular prosseguimento.

 Em razão da natureza da presente ação, em especial, os fatos que 

motivaram o ingresso da ação, presumo inexistir, pelo menos nesse 

momento processual, a possibilidade de autocomposição entre as partes, 

razão pela qual deixo de designar novamente audiência de tentativa de 

conciliação, sem prejuízo de ser oportunamente realizada.

 Assim, considerando que a parte requerida já foi citada, determino sua 

intimação, na pessoa de seu advogado para, querendo, no prazo de 15 

dias, contestar a ação, cientificando-a que o prazo será contado de 

acordo com a regra do inciso VII do art. 231 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 requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162991 Nr: 14820-22.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO TECNICA COROTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte autora para promover o regular prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145794 Nr: 5493-87.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES & MICHELOTTI LTDA, JOAO NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9.385

 Autos nº. 145794.

Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que inicialmente foi proposta 

ação de cobrança por Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda e Tangará 

Shopping Center em face de Nunes & Michelotti Ltda, a qual foi julgada 

procedente às fls. 78/79.

 Iniciada a fase de cumprimento de sentença e realizados alguns atos 

processuais, às fls. 132 a parte exequente indicou um imóvel à penhora, 

tendo o Sr. João Nunes da Silva às fls. 154/170 alegado a 

impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

 Às fls. 173/175 a parte exequente informou que o Sr. João Nunes da Silva 

figura como fiador no contrato de locação, objeto dos autos, na medida em 

que o imóvel é penhorável, nos termos do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90.

Pois bem.

Considerando que o imóvel indicado à penhora está em nome do Sr. João 

Nunes da Silva e que este não participou da fase de conhecimento, com 

fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca do que dispõe o art. 513, § 5º, do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos para análise da impugnação à penhora de 

fls. 154/170.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282121 Nr: 10729-10.2018.811.0055

 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: GILMAR MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, a contestação de fls. 39/44 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo o requerente para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190324 Nr: 6901-11.2015.811.0055

 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: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENI GARCIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte autora para promover o regular prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157593 Nr: 6183-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Borges de Moura, SILVANETE 

MEDEIROS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137380 Nr: 7722-54.2011.811.0055

 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: FRANCISCA SOUSA FARIA

 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 confirmando a liminar 

concedida (fls. 54/57), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte Francisca de Sousa Farias, no valor de 

01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do 

ajuizamento da demanda (24/08/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (19/04/2013 – fl. 24-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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131366 Nr: 1088-42.2011.811.0055

 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: GERÔNIMO GONÇALVES DE SOUZA

 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 confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte Gerônimo Gonçalves de Souza, no valor de 01 

(um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do 

ajuizamento da demanda (14/01/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (21/02/2011 – fl. 39-verso), quanto às parcelas 
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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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155459 Nr: 4085-27.2013.811.0055

 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: PEDRO BENEDETTI HIDALGO

 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:

 [...]Por conseguinte, em razão de ter implementado todos os requisitos 

legais, DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo 

ser implantado imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil 

reparação do direito decorre das notórias consequências que o trâmite de 

eventual recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ele 78 anos, em 

um país cuja expectativa de vidas não é das mais elevadas, e tendo 

dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer 

real, a hipótese de no momento em que transitar em julgado eventual 

sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa mais usufruir 

seus benefícios.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138842 Nr: 9275-39.2011.811.0055

 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: NATANOEL REIS DE MATOS

 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:

 [...]Por conseguinte, em razão de ter implementado todos os requisitos 

legais, DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo 

ser implantado imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil 

reparação do direito decorre das notórias consequências que o trâmite de 

eventual recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ele 75 anos, em 

um país cuja expectativa de vida não é das mais elevadas, e tendo 

dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer 

real, a hipótese de no momento em que transitar em julgado eventual 

sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa mais usufruir 

seus benefícios.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153441 Nr: 2103-75.2013.811.0055

 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: ANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA

 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) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte TEREZINHA APARECIDA DUARTE, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da 

demanda (12/03/2013 – fl. 05), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (11/04/2013 – fl. 24-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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. AS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 65077 Nr: 6586-61.2007.811.0055

 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 ODETE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/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) ao 
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pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte MARIA ODETE RIBEIRO, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a 

data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da demanda 

(29/10/2007 – fl. 02), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(19/07/2008 – fl. 90-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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 238000 Nr: 5225-57.2017.811.0055

 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: JOSÉ MOREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Desse modo, destituo o Dr. Francisco Antônio Canhoto, tornando nulo 

o laudo pericial de fls. 84/86, com fulcro nos artigos 145, inciso II e 148, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil.Por conseguinte, nomeio o 

médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do Nascimento – CRM 5112/MT para a 

realização de perícia nos autos, servindo escrupulosamente o múnus 

independentemente de compromisso.Intime-se o perito nomeado para 

designação de data para a realização da perícia, a qual deverá ser 

realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação, 

devendo indicar o início e a origem da incapacidade do requerente.A 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e dos 

quesitos apresentados pelas partes (fls. 51/52 e 67), 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.O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão 

de fls. 45/46.Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as 

partes e assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o 

laudo, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a 

necessidade de outras provas.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129627 Nr: 8463-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE FATIMA ZANESCO, ELIZABETH 

APARECIDA ZANESCO DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS ZANESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o lapso temporal desde o requerimento de fls. 161/162 e o 

teor da certidão de fl. 160, inviável o deferimento do pedido da maneira 

como pleiteado.

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder à atualização dos cálculos, discriminando-se, inclusive, a quota 

parte de cada herdeiro.

Apresentados os cálculos, oportunize-se manifestação do requerido, 

sendo que na ausência de irresignações, expeça-se o necessário.

Contudo, apresentada impugnação, remetam-se os autos conclusos para 

as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 179565 Nr: 21624-69.2014.811.0055

 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: TEREZA DOS SANTOS MOREIRA DE LIMA

 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, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, revogando a tutela 

antecipada anteriormente concedida, outrossim,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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153746 Nr: 2407-74.2013.811.0055

 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: MARIA DA GLORIA DE SOUZA SILVA

 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 confirmando a liminar 

concedida (fl. 118/v), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte Maria da Glória de Souza Silva, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou 

do ajuizamento da demanda (19/03/2013 – fl. 05), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (19/04/2013 – fl. 24-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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126512 Nr: 5472-82.2010.811.0055

 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: CLEUSA PINHEIRO ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte CLEUZA PINHEIRO ANDRE, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do 

ajuizamento da demanda (20/08/2010 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (02/05/2011 – fl. 21-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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131606 Nr: 1360-36.2011.811.0055

 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 ROMARIA DE FREITAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte MARIA ROMARIA DE FREITAS ALVES, no valor de 

01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do 

ajuizamento da demanda (25/01/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (02/05/2011 – fl. 17-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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132626 Nr: 2496-68.2011.811.0055

 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: DENAIR ACACIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Outrossim, em razão dos fundamentos já consignados quanto a 

demonstração da condição de segurada, o 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. Assim, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que o INSS implemente à 

parte requerente o benefício da aposentadoria rural por idade, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 

intimação dessa sentença.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.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Publique-se. Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131247 Nr: 948-08.2011.811.0055

 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: MARLI FATIMA DE FREITAS MACHADO

 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:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte MARLI FATIMA DE FREITAS MACHADO, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou 

do ajuizamento da demanda (07/01/2011 – fl. 05), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (07/04/2011 – fl. 34-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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290715 Nr: 17601-41.2018.811.0055

 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: FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Primeiramente, o autor alega ser proprietario de um imovel em que tem 

06 (seis) quitinetes, sem trazer aos autos qualquer prova cabal nesse 

sentido. De fato, trouxe cópia de uma primeira pagina de uma escritura 

publica, nada do registro, sendo que a conta de agua está em nome de 

terceiro.

Alega possuir 06 (seis) quitinetes mas não traz qualquer documento 

referente a existencia das mesmas (alvara, averbação de construção)

2 - Outrossim, a propria alegação de que possui um conjunto de quitinetes 

de que advém renda, além da condição declarada de aposentado, tendo 

ainda constituido advogado, certo é que paira dúvida substantiva quanto a 

condição de hipossuficiência.

3 - Ademais, pela resolução 004/2014 TP do TJMT, a competencia seria do 

Juizado da Fazenda Pública, devendo a parte autora, assim desejando, 

esclarecer o endereçamento a este Juízo.

Dessa forma, fixo o prazo de 15 dias para emenda da inicial.

Assim, intimo a parte para que promova a emenda a

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138350 Nr: 8751-42.2011.811.0055

 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: HEWELLIN LOHANA RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

SAMUEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI INACIO LEONARDO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 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: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Vistos

1 - Diante da lista de fls. 175/176, nomeio como perita nomeada pelo Juízo 

a Dra. Lucia de Paiva Schaedler.

Promova-se a intimação nos termos da decisão que deferiu a prova 

pericial.

2 - Outrossim, como prova do Juízo determino que o Município traga aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de todos os prontuarios de 

atendimento da menor falecida, inclusive dos PSFs.

3 - Ademais, a parte autora também poderá fazer prova nesse sentido, 

trazendo aos autos cópia de antedimentos realizados com a menor.

Cumpra-se com urgência eis que se trata de processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217989 Nr: 8329-91.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° 8329-91.2016.811.0055 – Cód.217989VISTOS.Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer promovida pela Defensoria Publica Estadual onde 

se tutela a garantia à saúde da requerente LUIS CARLOS BATISTA, 

obrigado o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra a 

fornecer o medicamento HUMIRA® - ADALIMUMABE.Em analise minuciosa 

dos autos pude constatar que o feito tramita dês do ano de 2016, porem 

os entes requeridos nunca cumpriram integralmente a determinação 

judicial imposta, sendo frequente o pleito de bloqueio judicial para a 

aquisição da medicação.[...].Considerando as informações repassadas 

acima, DETERMINO a intimação do autor, por intermédio de seu patrono, 

para que procure a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da 

Serra-MT, munida dos documentos pessoais, Cartão SUS, comprovante de 

residência e prescrição médica atualizada, informando ainda se a 

possibilidade de substituição da medicação pleiteada pelos fármacos 

disponibilizados pelo SUS, atualização de cadastro administrativo de 

requisição de medicamento de alto custos.Intime-se os requeridos quanta 

a presente decisão, bem como para manifestar quanto a prestação de 

conta juntada pela parte autora as fls.328/329.Intime-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Às providências.Tangará da Serra, 03 de outubro de 2018. 

Francisco Ney Gaíva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143490 Nr: 3013-39.2012.811.0055

 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 ANDRADE SANTOS

 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,

Inviável o acolhimento do pedido de desistência pelo patrono da parte 

falecida sem a regularização da representação processual da parte 

autora.

Assim, oportunize-se ao patrono da parte falecida para que regualrize sua 

represntação processual em relação aos dependentes/ herdeiros ou 

informe a qualificação dos mesmos para que estes sejam intimados para 

promover o andamento do feito.

Outrossim, permanecendo silente, diligencie-se junto ao INSS para a 

identififcação e qualificação dos dependentes/herdeiros da autora para 

intimação dos mesmos para regularizarem a representação processual.

Regularizada a representação processual e confirmado o pedido de 

desistência, intime-se o INSS para se manifestar e então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144889 Nr: 4525-57.2012.811.0055

 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: MARLENE REGINA BARBOSA

 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:

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno dos autos, não sendo apresentados 

requerimentos no prazo de 60 das, às providências para o arquivamento 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166681 Nr: 6342-88.2014.811.0055

 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: SILAS LUCIO DE GODOY
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno dos autos, não sendo apresentados 

requerimentos no prazo de 60 das, às providências para o arquivamento 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168458 Nr: 9016-39.2014.811.0055

 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: ODETE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/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.: 171333 Nr: 12820-15.2014.811.0055

 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: HELENA MARIA LIMA DA SILVA

 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:

 [...]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 

socialDETERMINO 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. Devendo antes da remessa 

dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a implantação do 

benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. 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 citada.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174447 Nr: 16320-89.2014.811.0055

 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: MARINALDO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 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 (22/03/2014 – fls. 32 e 52), 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 amobos 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 

socialDETERMINO 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 262314 Nr: 26454-73.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DIAMANTINO-MT, CONSELHO 

REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO- CRO-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE APARECIDA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA MORRIZO GUIMARÃES 

BRAGA - OAB:20.771-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes a fim de intimar 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas 

referentes a(s) diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: 01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no 

endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de 

Guias de Diligências; 02 - Finalidade do ato a ser realizado: citação; 03 - 

Distância a ser percorrida: (trata-se de ÁREA URBANA); 04 - Valor total a 

ser depositado: R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), 

acrescido das devidas tarifas bancárias; 05 - Número do provimento que 

autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230615 Nr: 19050-05.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE RICAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO, para devolução dos autos nº 19050-05.2016.811.0055, 

Protocolo 230615, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150351 Nr: 10402-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHGDS, ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Considerando-se o consenso das partes e o parecer favorável do 

representante do Ministério Público homologo os cálculos apresentados 

pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir 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, intime-se 

seu advogado para informar o endereço atual;c)caso esta providência 

não seja cumprida, intime-se a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte: ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108085 Nr: 6701-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA DE CARVALHO ARAUJO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 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

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157484 Nr: 6084-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES FIGUEIREDO BASTOS

 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:

 Autos nº: 157484

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 127v foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137227 Nr: 7556-22.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, pois 

não demonstrado o alegado excesso. Homologo a planilha de cálculo 

apresentada pela parte exequente às fls. 173/174, no que tange aos 

honorários sucumbênciais e a do executado de fls. 160v, no que tange ao 

saldo devido ao reclamado não objeto de pagamento administrativo ou 

antecipação de tutela.Cumpra-se o disposto no art. 535, § 3º, do Código 

de Processo Civil;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, intime-se 

seu advogado para informar o endereço atual;c)caso esta providência 

não seja cumprida, intime-se a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 101757 Nr: 669-27.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LEITE MENEGASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 101757

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 171 foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 63189 Nr: 4676-96.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, DIOGENE VERGINIO BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 Processo nº. 436/07 (Cód. 63189)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de fl. 81 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de 

consequência, determino a intimação da parte executada para cumprir o 

estabelecido na sentença meritória, no que atine ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados no valor de R$ 14.972,48 (quatorze mil 

novecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Ante o Exposto, caso o executado venha a descumprir com o provento, 

DETERMINO a incidência de multo de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, §1°, do NCPC.

 Concedo o prazo de 15 dias para que informe o adimplemento da 

obrigação.

Às providências.

Intime-se

Tangará da Serra/MT,

14 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211364 Nr: 3127-36.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 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 

(4/03/2016 – fl. 44), 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 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 1/11/2018, 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 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

considerando-se a natureza acidentária da demanda, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por 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. Tangará da Serra/MT, 1 de outubro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 201961 Nr: 16317-03.2015.811.0055

 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: SILVANIA ROSA DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 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 

(4/03/2016 – fl. 44), 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 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 1/11/2018, 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 a instância superior, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por 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. Tangará da Serra/MT, 1 de outubro de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196653 Nr: 12191-07.2015.811.0055

 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: JOSE CLAUDIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/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 

(25/05/2015 – fl. 60), 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 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 1/11/2018, 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.Por 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. Tangará da Serra/MT, 1 de outubro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195196 Nr: 11005-46.2015.811.0055

 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: GILVAN SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se as divergências entre as anotações da CTPS e PPP de 

fls. 130 no que tange as atividades exercidas pelo empregado no período 

compreendido entre 1/6/1974 - 31/1/1979, oficie-se a empresa CILPE IND E 

COM DE LATICIONIOS LTDA, solicitando-se informações quanto a 

atividade exercida pelo autor. Sem prejuízo oficie-se ao DETRAN para que 

inorme qual era a modalidade da habilitação do autor no período 

compreendido entre 1/6/1974 a 31/1/1979.

Após, oportunize-se a manifestação das partes e então conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187554 Nr: 4641-58.2015.811.0055

 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: HELENA DE LIMA BORGES

 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:

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Não sendo apresentados requerimentos no prazo de 60 das, às 

providencias para o arquivmento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185788 Nr: 3387-50.2015.811.0055

 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 LUCIA AMORIM MENDES

 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:

 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 (16/01/2015 – fls. 22), 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 
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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 socialDETERMINO 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. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de 

tutela...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180070 Nr: 22001-40.2014.811.0055

 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: GABRIELA EVANGELISTA, MARIA SIRLENE 

EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/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 (19/10/2010 – 

fl. 32), 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.Após o 

trânsito em julgado, não sendo apresentados requerimentos pelas partes, 

AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às providências. 

P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e .  À s 

providências.Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177599 Nr: 19664-78.2014.811.0055

 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: LAERCIO SALERMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 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 especial desde a data do requerimento 

administrativo (23/07/2014 ), 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 Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a 

tutela antecipada deferida. 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, 28 de setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153753 Nr: 2414-66.2013.811.0055

 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: DONIZETE FIGUEIREDO DE SOUZA

 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:

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Não sendo apresentados requerimentos no prazo de 60 dias, às 

providências para o arquivamento do feito,.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290715 Nr: 17601-41.2018.811.0055

 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: FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17601-41.2018 (Cód. 290715)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação Declaratória com Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar 

e Devolução de Quantia Certa ajuizada por Francisco das Chagas Serafim 

Belo, em face de Samae – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Tangará da Serra.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233887 Nr: 22751-71.2016.811.0055

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DE SOUZA GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 22751-71.2016.811.0055 CÓD. 233887

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE SOUZA GUTIERREZ

INTIMANDO(A, S): Executados(as): André de Souza Gutierrez, Cpf: 

00757392164 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Manoel Omes de Souza 

Nr 293-W, Bairro: Jardim Tangara, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais, no importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e 

nove reais e dezoito centavos). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e três 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 INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Eu Imerildes Alves de 

Brito Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei. Tangará da Serra, 20 de agosto 

de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132119 Nr: 1939-81.2011.811.0055

 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: DORVALINA NUNES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida (fl. 118/v), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte DORVALINA NUNES GOMES, no valor de 

01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do 

ajuizamento da demanda (11/02/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (04/05/2011 – fl. 38-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.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.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206749 Nr: 20340-89.2015.811.0055

 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: LUZIA QUITERIA DA CONCEIÇÃO

 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:

 [...]Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte proposta por Luzia Quitéria da Conceição 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido à implantação do benefício de pensão por morte, em razão de 

falecimento de segurado especial (trabalhador rural) em favor da autora a 

partir do requerimento administrativo de 3/11/2015 – fls. 25, nos termo do 

inciso II do artigo 74 da Lei 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). No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a 

iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido na 

oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ. No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento 

de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Às providências.. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de DireitoAutora:Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152854 Nr: 1517-38.2013.811.0055

 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: JOAQUIM DO CARMO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido ofertar 

contestação nos autos.

Outrossim, intimo a parte autora para, querendo, se se pronunciar, 

expressamente, a respeito da convalidação das provas já produzidas, 

sendo certo que seu silêncio será interpretado como concordância, tudo 
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conforme determinado às fl. 124. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125106 Nr: 4084-47.2010.811.0055

 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: NEUSA CARRIO BORGES

 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:

 Autos n. 125106

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Juntou os documentos de fls. 14/16.

A inicial foi recebida às fls. 17.

Citado, o INSS apresentou contestação às fls. 21/25, alegando, em 

síntese, a improcedência dos pleitos formulados na exordial, em razão da 

ausência de interesse processual, eis que inexistente prévio requerimento 

administrativo. Juntou os documentos de fls. 26/29.

A contestação foi impugnada às fls. 48/50.

O processo foi saneado às fls. 53/54, sendo rejeitada a preliminar de 

carência da ação alegada pelo requerido. Na mesma oportunidade foi 

designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, como se vê às fls. 64, 

foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte autora (fls. 65/66).

Foi prolatada sentença de procedência às fls. 67/70.

O requerido, às fls. 74/85, interpôs Recurso de Apelação, tendo a parte 

autora apresentado contrarrazões às fls. 87/91.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento, conforme 

certidão de fls. 101.

Às fls. 106/111, o requerido interpôs Embargos de Declaração, o qual foi 

rejeitado, conforme certidão de fls. 116.

Às fls. 120/146, a parte requerida interpôs Recurso Especial e Recurso 

Extraordinário, tendo o TRF determinado o encaminhamento dos autos ao 

juízo de primeiro grau para adoção das providências necessárias, 

conforme fls. 180/181.

Às fls. 156/157, a parte autora juntou aos presentes autos a comunicação 

de decisão de indeferimento do pedido.

O INSS apresentou contestação às fls. 160/164, pugnando, em síntese, 

pela improcedência da ação.

Às fls. 171/170, a contestação foi impugnada.

A decisão de fls. 172 convalidou as provas produzidas no processo, 

declarando encerrada a instrução processual.

Alegações finais da parte autora às fls. 174.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

“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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem.

Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo início de 

prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de casamento, 

fls. 16, onde consta a profissão de seu marido como lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova testemunhal.

As testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, Herson 

Ferreira de Souza e Melquezedeque Ferreira Soares, fls. 65/66, 

respectivamente, sustentaram que a parte autora morava na roça, Região 

do São José, desde 1978, plantando manualmente arroz, milho, mandioca 

e feijão, bem como criava galinha e porco, juntamente com o esposo até o 

ano de 1993, quando foram para a Fazenda Cacheira onde moraram e 

trabalharam de meeiros.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar por 

tempo superior ao exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91, uma vez que 

completou 55 anos em 2004 e, portanto, deveria comprovar 138 meses de 

trabalho rural em regime de economia familiar.

Nesse ponto, vale ressaltar que as provas juntadas nos autos são firmes 

no sentido de que a parte autora laborou como trabalhador rural por mais 

de 28 (vinte e oito) anos.

Ademais, imperioso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

“(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 
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b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017) 

(negrito nosso)

No entanto, “a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana” 

(STJ - REsp 1304479/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos exigidos 

para a concessão do benefício, razão pela qual julgo procedente o pleito 

da parte autora, fazendo, portanto, jus ao benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...)

(AC 00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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) 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 (16/02/2015 – fl. 157), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (19/08/2010 – fl. 19-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136057 Nr: 6280-53.2011.811.0055

 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: TEREZINHA GUIMARÃES DE SOUZA

 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:

 Autos nº: 136057.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 
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rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls. 15, em que consta a profissão de seu marido como 

lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (30/09/2014 – fl. 86), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011 – fl. 16-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129325 Nr: 8170-61.2010.811.0055

 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 BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 129325.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:
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 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls. 11, em que consta a profissão de seu marido como 

lavrador e notas fiscais de fls. 12/14, as quais informam que seu esposo é 

produtor de café.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (15/12/2016 – fl. 119), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (13/04/2011 – fl. 40-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136484 Nr: 6738-70.2011.811.0055

 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: ILDA NIETO VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 136484.
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Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls. 15, a certidão de óbito de seu esposo de fls. 16, em que 

ambas constam como profissão de seu marido como lavrador/trabalhador 

rural, respectivamente, bem como a declaração de venda de gado de fls. 

19, e declaração em que informa que o esposo da requerente trabalhou 

em propriedade pertencente a terceiro, na qualidade de arrendatário, às 

fls. 20.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (25/07/2016 – fl. 139), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (30/08/2011 – fl. 22-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.
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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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125770 Nr: 4742-71.2010.811.0055

 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 HELENA DE ALMEIDA

 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:

 Autos n. 125770

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Juntou os documentos de fls. 13/40.

A inicial foi recebida às fls. 41.

Citado, o INSS apresentou contestação às fls. 45/49, alegando, em 

síntese, a improcedência dos pleitos formulados na exordial, em razão da 

ausência de interesse processual, eis que inexistente prévio requerimento 

administrativo. Juntou os documentos de fls. 50/51.

A contestação foi impugnada às fls. 54/56.

O processo foi saneado às fls. 57/58, sendo rejeitada a preliminar de 

carência da ação alegada pelo requerido. Na mesma oportunidade foi 

designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, como se vê às fls. 62, 

foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte autora (fls. 63/64).

Foi prolatada sentença de procedência às fls. 65/68.

O requerido, às fls. 69/84, interpôs Recurso de Apelação, tendo a parte 

autora apresentado contrarrazões às fls. 90/92.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento, conforme 

certidão de fls. 98.

Às fls. 104/114, o requerido interpôs Embargos de Declaração, o qual foi 

rejeitado, conforme certidão de fls. 124.

Às fls. 130/131, a parte autora juntou aos presentes autos a comunicação 

de decisão de indeferimento do pedido.

O INSS apresentou contestação às fls. 133/137, pugnando, em síntese, 

pela improcedência da ação.

Às fls. 142/144, a contestação foi impugnada.

A decisão de fls. 145 convalidou as provas produzidas no processo, 

declarando encerrada a instrução processual.

Alegações finais da parte autora às fls. 147.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

“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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem.

Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo início de 

prova material, a parte autora carreou aos autos os documentos pessoais 

dos filhos que tivera com seu companheiro (fls. 18), certidão de óbito de 

seu companheiro (fls. 20), recibos de contribuição sindical (fls. 22/24), 

notas fiscais (fls. 25/39) e certificado de vacinação (fls. 40), onde consta 

a profissão de seu marido e seu filho, Nilson Pereira da Silva, como 

agricultores.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova testemunhal.

As testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, 

Cleonilda Marconcini de Ungaro e Telma Rizelia Neves Corrêa Osteti, fls. 

63/64, respectivamente, sustentaram que a parte autora morava na roça, 

plantando manualmente arroz, milho e feijão, bem como criava galinha, 

juntamente com o seu filho, sem ajuda de funcionários e maquinários.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar por 

tempo superior ao exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91, uma vez que 

completou 55 anos em 1995 e, portanto, deveria comprovar 78 meses de 

trabalho rural em regime de economia familiar.

Nesse ponto, vale ressaltar que as provas juntadas nos autos são firmes 

no sentido de que a parte autora laborou como trabalhador rural por mais 

de 15 (quinze) anos.
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Ademais, imperioso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

“(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017) 

(negrito nosso)

No entanto, “a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana” 

(STJ - REsp 1304479/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos exigidos 

para a concessão do benefício, razão pela qual julgo procedente o pleito 

da parte autora, fazendo, portanto, jus ao benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...)

(AC 00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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) 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 (24/07/2015 – fl. 131), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (19/08/2010 – fl. 42-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141591 Nr: 939-12.2012.811.0055

 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 LUIZA PINTO

 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:

 Autos n. 141591

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Juntou os documentos de fls. 08/12.

A inicial foi recebida às fls. 13, oportunidade em que fora indeferida a 

tutela antecipada.

 Citado, o INSS apresentou contestação às 14/28, alegando, em síntese, a 

improcedência dos pleitos formulados na exordial. Juntou os documentos 

de fls. 29/32.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, como se vê às fls. 42, 

foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte autora (fls. 43/44).

Foi prolatada sentença de procedência às fls. 45/48.

O requerido, às fls. 49/64, interpôs Recurso de Apelação, tendo a parte 

requerente, às fls. 68/71, apresentado Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme certidão de fls. 78, 

anulou a sentença e julgou prejudicada a apelação interposta.

 Às fls. 91 a parte requerente juntou o requerimento administrativo, o qual 

foi negado, e às fls. 93/98 o requerido apresentou contestação.

Certificado o decurso de prazo para as partes apresentarem alegações 

finais (fls. 133 e fls. 134), vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

“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”.
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Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem.

Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo início de 

prova material, a parte autora carreou aos autos o documento de fls. 11, 

onde consta a profissão de seu marido como lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova testemunhal.

De acordo com a testemunha Francisco Porretti, inquirida na audiência de 

instrução e julgamento, fls. 42, a parte autora sempre trabalhou na lavoura 

(período de 40 anos), e esta não tinha empregados e nem trabalhava com 

ajuda de maquinários, cuidava sozinha da roça e dos animais (porco e 

galinha), visto que até mesmo o seu esposo trabalhava em outros lugares.

 Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar por 

tempo superior ao exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91, uma vez que 

completou 55 anos em 2005 e, portanto, deveria comprovar 144 meses de 

trabalho rural em regime de economia familiar.

No ponto, vale ressaltar que as provas juntadas nos autos são firmes no 

sentido de que a parte autora laborou como trabalhadora rural por mais de 

40 (quarenta) anos.

 Depois, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

“(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017) 

(negrito nosso)

No entanto, “a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana” 

(STJ - REsp 1304479/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos exigidos 

para a concessão do benefício, razão pela qual julgo procedente o pleito 

da parte autora, fazendo, portanto, jus ao benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...)

(AC 00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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) 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 (18/10/2016), com incidência de juros de mora 

a partir da citação (14/02/2012, fls. 13-vº), 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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136060 Nr: 6286-60.2011.811.0055

 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: ROSA GORNI FRACASSO

 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:

 Autos nº: 136060.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 
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por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls.14, onde consta a profissão de seu marido como 

lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (29/08/2016 – fl. 175), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011 – fl. 16-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.

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 
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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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155460 Nr: 4087-94.2013.811.0055

 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: OLIMPIA LOPES 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:

 Autos nº: 155460.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls.13, onde consta a profissão de seu marido como 

lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 
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concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (27/10/2014 – fl. 97), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (05/07/2013 – fl. 17-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125526 Nr: 4493-23.2010.811.0055

 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: SONIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125526.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls.14, onde consta a profissão de seu marido como 

lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 
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pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (20/10/2016 – fl. 199), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (19/08/2010 – fl. 23-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157232 Nr: 5847-78.2013.811.0055

 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: ANELITA ALVES PESSOA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157232.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 
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como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls.13, onde consta a profissão de seu marido como 

agricultor.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (31/01/2017 – fl. 114), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (19/11/2013 – fl. 18-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131260 Nr: 961-07.2011.811.0055

 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 APARECIDA ETERNA DE ANDRADE

 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:

 Autos nº: 131260.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 
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05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls.11, onde consta a profissão de seu marido como 

lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (03/10/2016 – fl. 112), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/04/2011 – fl. 16-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127901 Nr: 6802-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERALDA ZEFERINA DE JESUS

 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:

 Autos nº: 127901.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls.14, onde consta a profissão de seu marido como 

lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (02/04/2015 – fl. 106), com incidência de juros 
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de mora a partir da citação (27/04/2011 – fl. 21-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133144 Nr: 3065-69.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 133144.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls. 20, onde consta a profissão de seu marido como 

agricultor, bem como os documentos de fls. 21/31, que comprovam o 

exercício de atividade rural.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 
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da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (25/05/2015 – fl. 127), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (21/07/2011 – 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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116358 Nr: 6407-59.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MENDES 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:

 Autos nº: 116358.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

óbito do seu esposo, fls.16, onde consta que o mesmo exercia a profissão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 268 de 772



de lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (07/07/2016 – fl. 117), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (04/11/2009 – fl. 32-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124447 Nr: 3443-59.2010.811.0055

 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: VERÔNICA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 124447.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”
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 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

nascimento de seu filho, fls. 22, onde consta a profissão de seu marido 

como lavrador, bem como documentos de fls. 23/24, referente ao sindicato 

de trabalhadores rurais.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (04/07/2016 – fl. 108), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (18/08/2010 – fl. 27-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.

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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128283 Nr: 7166-86.2010.811.0055

 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: ANTONIA APARECIDA DA MOTA

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 128283.

Natureza: Ação para concessão de aposentadoria rural por idade.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 
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benefício.

Após o recebimento da inicial, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Saneado o processo, foi iniciada a fase probatória com produção de 

prova oral, sendo ao final julgado procedente o pedido formulado.

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo.

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido, foi 

oportunizada nova manifestação do INSS, que mais uma vez impugnou o 

pleito deduzido.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas, sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

Depois disso vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Em primeiro lugar cumpre-me pontuar que serei objetivo e sintético nesta 

sentença, haja vista estar cumulando a atribuição dada pelo Provimento 

05/2018-CM com minha jurisdição ordinária perante a 3ª Vara desta 

Comarca.

Analisando os autos, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em 

juízo (percepção da aposentadoria rural por idade), cinge-se ao 

enquadramento ou não da parte autora na condição de segurado especial 

que alude o art. 11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural 

em regime de economia familiar), bem como na (in)observância do período 

de carência legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente previsto no § 1º do art. 11 da referida Lei, “in 

verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “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”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência dos seguintes requisitos: a)- condição de trabalhador(a) 

rural; b)- regime de economia familiar; c)- comprovação, a se iniciar por um 

mínimo lastro probatório documental, do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

 Pois bem. Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo 

início de prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de 

casamento de fls.19, onde consta a profissão de seu marido como 

lavrador, bem como documentos de fls. 21/24, que comprovam o exercício 

de atividade rural.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta 

acabou por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de 

economia familiar pelo mínimo de tempo exigido.

Assim sendo, a prova oral produzida deixa claro que a parte autora 

laborou no campo por tempo suficiente para lograr êxito na vertente 

demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar 

pelo tempo exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

 “(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 

dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017)

 Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual entendo que 

devo julgar procedente o pleito da parte autora, fazendo, portanto, jus ao 

benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

 “(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direi to material  a legado.”  ( . . . )  (AC 

00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

23/05/2017)

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 (13/10/2015 – fl. 184), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (23/03/2011 – fl. 28-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.

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.
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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.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113200 Nr: 3363-32.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR PILÉ COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 113200.

 Natureza: Ação previdenciária.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de 

prestação continuada, tendo a parte autora sustentado o preenchimento 

dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o 

referido benefício.

 A inicial foi recebida às fls. 42/45, sendo deferida a antecipação de tutela.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 50/65).

 Às fls. 77 aportou o laudo pericial, sendo que posteriormente a parte 

autora foi submetida a outra perícia, conforme laudo de fls. 114.

 O estudo social foi acostado às fls. 119/122.

 A parte autora se manifestou às fls. 128 acerca da perícia e do estudo 

social. O INSS quedou-se inerte (fls. 130).

 Às fls. 131 foi homologado o laudo pericial, bem como foi determinada a 

suspensão do processo para que a parte autora demonstrasse o 

indeferimento do pedido administrativo ou que realizasse novo 

requerimento.

 Às fls. 133 foi expedido ofício requisitório de pagamento de honorários 

periciais.

 Às fls. 140/141 a parte autora apresentou o indeferimento administrativo 

datado de 02/03/2009.

 Às fls. 147/148 a ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em 

razão da ausência de pedido administrativo. Foi ainda determinado o 

cancelamento do benefício.

 A parte autora interpôs recurso de apelação em face da sentença, o qual 

restou provido, sendo a sentença anulada e determinado retorno dos 

autos para a regular instrução e julgamento.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação para concessão de benefício de prestação continuada, 

com pedido de antecipação de tutela.

Inicialmente, declaro encerrada a instrução processual, eis que a perícia e 

o estudo social se mostram suficientes para o julgamento da ação.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 No que tange ao benefício de prestação continuada, o art. 20 da Lei n. 

8.742/93 estabelece que:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

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

 Desse dispositivo é possível extrair os dois requisitos necessários à 

concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou 

portadora de deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família.

 Quanto ao primeiro requisito, conforme laudo pericial de fls. 114 foi 

constata a incapacidade laborativa da parte autora, sendo ela portadora 

de retardo mental moderado e herniopatia discal leve moderada, 

preenchendo, assim, o primeiro requisito, nos termos do § 2º do art. 20 da 

Lei nº 8.742/93, que assim dispõe:

“Art. 20.

[...]

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”.

 No que tange ao segundo requisito, o estudo social realizado às fls. 

119/122 indica que a família da parte autora é composta por quatro 

pessoas, incluindo ela, sendo que apenas seu esposo possui renda de R$ 

780,00 oriunda de aposentadoria por invalidez, devendo ser destacado 

que quando o estudo foi realizado, o salário mínimo era de R$ 788,00.

 Assim, a renda per capita é inferior a ¼ do salário mínimo, restando 

também preenchido o segundo requisito, nos termos do § 3º do art. 20 da 

Lei nº 8.742/93 , razão pela qual, a parte autora faz jus ao benefício 

pleiteado.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de prestação continuada 

previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, ficando confirmada a 

tutela de urgência concedida, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela.

 Determino que a Autarquia demandada promova a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta 

sentença, uma vez que às fls. 159v comunicou que o benefício havia sido 

cessado.

 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.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132784 Nr: 2673-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 
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041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca do ofício de 

fls.431, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176233 Nr: 18319-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁVILA & ÁVILA ADVOGADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Vistos

Diante do pagamento, determino a extinção do feito conforme artigo 794, I 

do NCPC.

Promovam-se as baixas e anotações devidas em relação aos executados.

Quanto ao pedido de pagamento de DARF, defiro. Proceda-se conforme 

normas da conta única e cngc.

Após, ao arquivo.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285969 Nr: 13862-60.2018.811.0055

 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: REGINA AUXILIADORA SERVIAN QUINTANA, ARI JOSE 

MAMEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 104, não há notícias nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para realizar o pagamento da referida taxa no valor de 

R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarent e um centavos), no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288603 Nr: 15991-38.2018.811.0055

 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: PRONTO CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:310300/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Vistos em correição

Considerando-se que o feito cod., 288605 se refere a simples distribuição 

em dupliciade da presente ação, inexistindo naqueles autos quallquer 

movimentação e não tendo sido praticado qualqeur ato material, 

proceda-se o cancelamento da distribuição daquele feito (288603), 

prosseguindo-se a ação nestes autos, que se refere a primeira 

distribuição, onde aliás foram praticados todos os atos processuais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231310 Nr: 19971-61.2016.811.0055

 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): LEANDRO APARECIDO ALEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda 

superveniente do objeto.Proceda-se o levantamento da restrição do 

veículo perante o sistema Renajud (fl. 32).Custas e despesas pelo 

autor.Ante a inexistência de angularização processual, deixo de promover 

a condenação de honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272912 Nr: 3355-40.2018.811.0055

 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: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIRYS SILVA DA NOBREGA, ALAN 

CHARLES SILVA DA NOBREGA, CIRLANY FRANCISCA MESQUITA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se sobre as cartas de 

citação enviadas aos requeridos, todas devolvidas como se constata dos 

autos às fls. 53/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158186 Nr: 6786-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO LINO DA SILVA, ANTENOR 

RUPPENTHAL, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA 

GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO 

DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, 

MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES, SUELY ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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 SALVADOR 

GUERRA FILHO, 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 , informando 

nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138227 Nr: 8609-38.2011.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: JUELANE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NANDES DOS SANTOS, CLAUDEOCIR 

PEREIRA DOS SANTOS, COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO PTB, 

JEOVÁ FRANCISCO CONCEIÇÃO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, VERA LUCIA DE SOUZA - OAB:9.364

 Vistos em correição,

Certifique-se o decurso do prazo já esgotado e não sendo constatada a 

apresentação de novos reqeurimentos, cumpra-se integralmente o 

despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 29626 Nr: 3287-47.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINOR CAETANO, JOSÉ ADEMUR CAETANO, 

AMARO CESAR CASTILHO, ALAOR CAETANO, TANIA PERAL CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA, ANTONIO 

DANIEL RODRIGUES, ADEMIR LÍDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - 

OAB:8385-B, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYSCHI - OAB:6.180-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

PARÁ - OAB:, SILVIA MARIA FERREIRA - OAB:DEFENSORA

 Vistos em correição,

Certifique-se o decurso do prazo já esgotado e não sendo constatada a 

apresentação de novos reqeurimentos, cumpra-se integralmente o 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 17839 Nr: 141-03.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARINI E NATT FERRARINI, JAIME 

FERRARINI

 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: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 intimação do exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre a declaração de imposto de renda dos últimos três anos, obtidos 

através da Receita Federal arquivado em pasta própria n. 16 as folhas 

657/663.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154816 Nr: 3429-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARROSA E OLIVEIRA E CIA LTDA, 

ELIZABETE PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Londrina PR e Fenix PR, para 

citação, devendo, no ato da retirada instruí-la com as peças necessárias, 

e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154816 Nr: 3429-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARROSA E OLIVEIRA E CIA LTDA, 

ELIZABETE PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

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

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253931 Nr: 19846-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

da parte executada Sandra Maria Pinheiro, Rua Pedro Camilo Zamparoni, 

1610-W, Jardim Itália, Tangará da Serra/MT. , cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286891 Nr: 14699-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON TOSHIMITSU OKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

Nilton Toshimitsu Oku, brasileiro, casado, proprietário de estabelecimento 

comercial, CPF n. 052.787.308-03, Rua Américo Rodrigues, nº 695-S, 

Jardim Rio Preto, Tangará da Serra-MT cujo depósito será efetuado por 

meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286967 Nr: 14751-14.2018.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO LOPES DE MENCONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão do requerido Nivaldo Lopes de Mendonça, Rua P, nº 

131 -N, Jd. Santiago, Cidade: Tangará da Serra-MT, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220507 Nr: 10466-46.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORANIL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

do executado Joranil Soares da Silva, Assentamento Antônio Conselheiro, 

AGROVILA 26, LOTE 548 (primeiro Lote à Direita após a Ponte). Tangara 

da Serra-MT , cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283697 Nr: 12065-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DUTRA ALVES EIRELI - EPP, 

ADRIANO DUTRA ALVES, JURACI FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

dos executados, Adriano Dutra Alves Eireli - Epp, pessoa jurídica, CNPJ 

25.355.260/0001-00, Avenida Tancredo Neves , n. 368-S, Centro, Tangará 

da Serra-MT, Adriano Dutra Alves, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 

029.162.841-92, Avenida Tancredo Neves, n. 368-S, Centro, Tangará da 

Serra-MT e Juraci Francisco Alves, brasileiro, casado, empresário, CPF 

361.470.011-91, Avenida Tancredo Neves , n. 368-S, Centro, Tangará da 

Serra -MTcujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287778 Nr: 15402-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TADAO SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

notificação do requerido Mauricio Izaias da Silva, Rua dos Jequitibás, nº 

677- S, Jardim dos Ipes, Tangará da Serra-MT cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290967 Nr: 17792-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELLO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0, Carmem Lúcia Mendes de Araújo 

Olyntho - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANIFESTAR-SE sobre a certidão, a seguir transcrita, sanando a 

irregularidade existente, no prazo legal: "Certifico, nos termos da 

Resolução nº 021/2011/TP, que segue parcialmente transcrita, que não 

consta da inicial, no que se refere ao endereço da parte requerida, o CEP - 

Código de Endereçamento Postal, para fins de citação via postal. 

"RESOLUÇÃO N.º 021/2011/TP Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicar 

na petição inicial protocolada no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso o número do Cadastro de Pessoas Físicas ou Jurídicas, o 

Registro Geral e o Código de Endereçamento Postal. O TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Tribunal Pleno, no 

uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o princípio da 

celeridade processual, consagrado pelo inciso LXXXVIII do artigo 5º da 

Constituição Federal; (...) RESOLVE: Art. 1º O advogado ou a parte, 

quando postular em causa própria ou em qualquer ação judicial, deverá 

consignar na petição inicial o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Físicas – CPF ou o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como o endereço completo, incluindo o 

Código de Endereçamento Postal, dos litigantes. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287320 Nr: 15039-59.2018.811.0055

 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: José Luis Steffen, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

MISTA VALE DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANIFESTAR-SE sobre a certidão, a seguir transcrita, sanando a 

irregularidade existente, no prazo legal: "Certifico, nos termos da 

Resolução nº 021/2011/TP, que segue parcialmente transcrita, que não 

consta da inicial, no que se refere ao endereço da parte requerida, o CEP - 

Código de Endereçamento Postal, para fins de citação via postal. 

"RESOLUÇÃO N.º 021/2011/TP Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicar 

na petição inicial protocolada no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso o número do Cadastro de Pessoas Físicas ou Jurídicas, o 

Registro Geral e o Código de Endereçamento Postal. O TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Tribunal Pleno, no 

uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o princípio da 

celeridade processual, consagrado pelo inciso LXXXVIII do artigo 5º da 

Constituição Federal; (...) RESOLVE: Art. 1º O advogado ou a parte, 

quando postular em causa própria ou em qualquer ação judicial, deverá 

consignar na petição inicial o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Físicas – CPF ou o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como o endereço completo, incluindo o 

Código de Endereçamento Postal, dos litigantes. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200374 Nr: 15021-43.2015.811.0055

 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: IVONE LOURDES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA, GILBERTO AZAMBUJA, AVAIDES RIBEIRO, 

VALDETE BALDICEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Cuida-se de ação de usucapião extraordinário ajuizada por Ivone Lourdes 

Salvador em desfavor de Sita - Sociedade Imobiliária de Tupã P/ 

Agricultura Ltda, do lote urbano 14, quadra 8, da Planta Geral de Tangará 

da Serra/MT.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Cite-se o requerido e os confinantes do imóvel indicado nos autos 

pessoalmente, para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.

Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados, 

nos termos do artigo 259, inciso I, do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se, pela via postal, os representantes das Fazendas Municipal, 

Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos juntados nos autos pela 

requerente.

Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do §2º do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo das deliberações supra, diligencie-se junto ao CRI de Barra 

do Bugres/MT para que envie cópia integral da matrícula nº 792.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288695 Nr: 16059-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

MATE VERDE LTDA, MAURA ANDRESSA RAFFAELLI SCALCO, MATHEUS 

LUIZ ZANELLA SCALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, reconheço a conexão por prevenção entre os 

presentes autos e a ação revisional e consignatória n.º 

12566-03.2018.811.0055 em trâmite na Primeira Vara Cível desta Comarca, 

devendo os autos ser remetidos aquele Juízo para deliberações 

necessárias.Decorrido o prazo recursal, encaminhe-se, procedendo com 

as devidas baixas e anotações de praxe.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290799 Nr: 17660-29.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL MATO GROSSO, MARIANA 

BRANDALY HUERGO FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI KROTON EDUCACIONAL - UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABA - CAMPOS TANGARA SUL., JDC.TANGARA 

DA SERRA-MT 5ª CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, artigo 393).

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184753 Nr: 2501-51.2015.811.0055

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMERCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA, CLAUDIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMATRICE MARTINS 

VASCONCELOS - OAB:19.313, KÉSIA MARTINS FORTES DOS REIS - 

OAB:16125-B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258633 Nr: 23770-78.2017.811.0055

 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: TRANSPORTE GABOARDI LTDA - ME, TRANSPORTES 

RODOMARAJU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FERLA - OAB:91.291/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

234/248, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272541 Nr: 3082-61.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO ALTO DO TARUMÂ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA 

LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor do autor para manifestar, acerca da certdão e 

complemento de diligencia do oficial de justiça: não foi possível proceder 

as CITAÇOES dos requeridos: FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS, e 

MARIA LUCIANA DE SANTANA SANTOS, pois encontrei a casa fechada 

na ultima diligencia realizada fui informado pela Sra. Nazarena, que ali 

reside que eles são desconhecidos, diligenciei por 02 vezes ao escritório 

comercial da requerente Loteamento Tarumã. Sito a Avenida Nilo Torres, e 

ali obtive informações de um novo endereço, Rua 03- nº 411-N, Bairro 

Jardim São Cristovão, nesta cidade e ali diligenciei e fui informado pelo Sr. 

Chilitti, que ali reside que os requeridos são desconhecidos ainda 

diligenciei em outro endereço fornecido, Rua 150. Quadra 38, lote 09, e 

não obtive êxito. Realizadas as diligencias complementares autorizadas 

pela Advogada da parte autora seja ela intimada a efetuar o deposito no 

valor de R$ 219.00 ( duzentos e dezenove reais) a ser depositado por 

meio de guia disponibilizada no link http; // arrecadação. tjmt.jus Br#guia/ 

diligencia/ depósito indicando este oficial de Justiça, Manoel Reis 

Cangussu Ribeiro, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278702 Nr: 8000-11.2018.811.0055

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Intimação do requerido para manifestar quanto ao relatório técnico juntado 

nos autos as folhas 282/287.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256690 Nr: 22003-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JUNIOR MATEUS DE MEDEIROS, VALMIR JOSE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. PEREIRA E PIANA LTDA - ME, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CLV MULTIMARCAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

433386-1/2018 expedido nos autos as folhas 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177002 Nr: 19059-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

434767-6/2018/2018 expedido nos autos as folhas252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145894 Nr: 5603-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA VALERIO DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

433101-p/2018 expedido nos autos as folhas 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153945 Nr: 2585-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial NÃO FOI POSSÍVEL CITAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL 

SEPOTUBA LTDA-ME. Estando no local, fui atendida pela gerente 

administrativa, a qual me informou que, atualmente, a pessoa jurídica 

instalada ali é outra. Trata-se da Posto Santos Queiroz LTDA, CNPJ: 26. 

536. 540/0001-88, sócio proprietário José Valentin Santos Queiroz. Após 

questionada, ela acrescentou que não sabe do atual paradeiro do 

requerido Fabiano Benderovicz. Perante tais circunstancias, suspendi 

minhas diligencias, no aguardo de novas determinações. Tangará da 

Serra, 01 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135363 Nr: 5544-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DONIZETI NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325, Silvano Macedo 

Galvão - OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Intimação das partes para manifestarem no que tange a ação monitória. 

Ante o exposto, julgo restaurados os autos da ação monitória Processo n. 

495-72.1995.811.0055 movida por Eduy Gonçalves de Azevedo em 

desfavor de Carlos Donizeti Nicolini, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291525 Nr: 18255-28.2018.811.0055

 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: ADELAR DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Aduz que a instituição financeira repassou o valor do financiamento 

em 13/11/2017. Contudo, as requeridas apenas entregaram o veículo em 

abril de 2018, sendo que foi entregue veículo diverso do que 

contratado.Assevera que, em decorrência da morosidade na entrega do 

veículo, o requerente arcou com despesas de locação de veículo, visto 

que havia vendido o seu veículo anterior quando da confirmação do 

negócio jurídico.Desse modo, o recorre o requerente ao Poder Judiciária, a 

fim de saldar os prejuízos de ordem material e moral sofrido.Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 15/40.Os autos vieram-me conclusos.É o 

relato necessário.Fundamento e decido.Nos termos do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 7 de novembro de 2018, às 15h30min (MT), devendo os autos 

ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do CPC.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do CPC, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Consigna-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Por fim, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, visto que não consta dos 

autos pedido de assistência judiciária gratuita.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13313 Nr: 2307-76.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT
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 Vistos em correição,

Considerando o cadastramento do presente feito junto ao sistema de 

conciliação, para inclusão na pauta da XIII Semana Nacional da 

Conciliação, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 7 de 

novembro de 2018, às 16h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116394 Nr: 6495-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA & CIA 

LTDA-ME, EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, JOSE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇAO DA PARTE EXECUTADA ACOSTADA AS FLS. 

239-/254, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277540 Nr: 7019-79.2018.811.0055

 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): ROSANA SCHLEMMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Rosana Schlemmer 

Rambo, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, 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 (fl. 27/v).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

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 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (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 nº 911/69, 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 (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118813 Nr: 8785-85.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ALENCAR POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Intime-se o executado por edital, consoante o inciso IV do §2º do artigo 

513 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o exequente para que 

colacione aos autos planilha atualizado do débito, acrescendo-se multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Na oportunidade deverá promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou requerimento de diligências para 

garantia da execução.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 198437 Nr: 13579-42.2015.811.0055

 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: ANA BRIGEDA VIEIRA DA SILVA, LGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA, PAULO 

GIOVANI DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, com fulcro no princípio da cooperação, oficie-se a 

Comarca de Rondonópolis/MT, requisitando-se informações acerca do 

cumprimento da Carta Precatória outrora expedida.

Com a citação do requerido, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

No entanto, restando a diligência infrutífera, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 24198-60.2017.811.0055

 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: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: douglas mangini russo - 

OAB:269.792/OAB/SP, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, Kamila ariane da silva - OAB:358.182/oab/sp, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Vistos em correição,

Ante a justificativa apresentada à fl. 256 e a concordância do requerente 

à fl. 259, concedo ao perito judicial o prazo complementar de 45 (quarenta 

e cinco) dias para a execução dos trabalhos periciais.

Outrossim, encaminhe ao perito judicial os quesitos apresentados pelas 

partes.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247659 Nr: 14863-17.2017.811.0055
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 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): ADELSON CARLOS DA COSTA GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a autora reputou como aplicável ao caso a Lei n.º 

13.340/2016, a qual prevê a suspensão das cobranças judicias, inclusive 

as em curso, visando a celebração de liquidações e prorrogações, 

determino, com fulcro no princípio da cooperação, a intimação do 

exequente para que apresente os valores para liquidação, bem como dos 

termos para a prorrogação nos moldes da Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

permaneçam os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, cumpra-se a Sra. Gestora Judiciária as orientações 

descritas no Provimento n.º 12/2017/CGJ, com o encaminhamento dos 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136021 Nr: 6238-04.2011.811.0055

 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: JOSE SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186029 Nr: 3578-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:57.882, RAFAEL SPEROTTO - OAB:60.882

 [...]Ante o pedido retro, defiro a penhora do bem ofertado em garantia 

fiduciária da Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, o qual se 

encontra discriminado à fl. 27, nos termos do artigo 835, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil.Lavre-se o auto de penhora do veículo indicado, 

nos termos dos artigos 383 e 485, §1º do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário para promover sua avaliação.Formalizada a 

penhora, intimem-se os executados, nos termos do §1º do artigo 841 do 

Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se não 

houver constituído patrono nos autos (§2º).Manifestando a parte 

executada, abra-se vista ao exequente para, querendo, apresentar 

resposta, no prazo de 15(quinze) dias.Procedida à avaliação do bem, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, 

intime-se o exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação 

do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e 

seguintes do Código de Processo Civil.No mesmo prazo supra, caso não 

tenha interesse na adjudicação, deverá o exequente se manifestar nos 

termos do artigo 880, do CPC, e caso pugne pela realização da alienação 

por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro para a realização da hasta pública, 

caso queira, nos termos do artigo 883, do CPC.Cumpridas as diligências 

supra, conclusos para fixação dos parâmetros nos termos dos artigos 

880 e 885 do Código de Processo Civil.Por fim, intime-se o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia atualizada 

das matrículas 21.557 e 21.314 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra/MT, para fins de análise do pedido de penhora.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157228 Nr: 5843-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, RAMOS & 

PACHECO CONFECÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos em correição.

Não obstante a ausência de irresignação do executado, com fulcro nos 

princípios da cooperação de menor onerosidade, verifica-se a utilização 

de capitalização de juros nos cálculos elaborados pelo exequente à fl. 

179, ou seja, os juros aplicados a partir de janeiro de 2017 foram 

calculados sobre os juros já aplicados até aquela data, aumentando 

significativamente o débito perseguido neste feito.

Desse modo, intime-se a exequente para que colacione aos autos planilha 

atualizada, abstendo de capitalizar os juros da dívida em comento, 

abatendo-se o valor do débito aos valores atualizados vinculados ao feito, 

conforme extrato do Sistema SisconDj em anexo.

Apresentada nova planilha, atendida as determinações supra, intimem-se 

os executados para pagamento dos valores remanescentes.

Não havendo irresignações, efetuado o pagamento do valor 

remanescente, expeça-se desde já alvará em favor da parte exequente 

observando a conta indicada à fl. 178/v, os poderes outorgados na 

procuração e os termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ.

Efetuada a liberação dos valores, proceda-se a intimação das partes para 

manifestação quanto o cumprimento integral das obrigações e extinção do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20612 Nr: 3995-05.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 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: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 intimação do advogado da parte autora autora para juntar o debito 

atualizado, tendo em vista que não acompanhou a petição protocolada 

pelo pea protocolo 292023, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240432 Nr: 8365-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL GILLBERT OLIVEIRA, LUDIMILA PRADO 

TAQUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR SILVA DE BRITO, FREDSON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Dispõe o §3º do artigo 3º do Código de Processo Civil que “a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Em que pese no acordo homologado haja cláusula penal dispondo na 

imediata desocupação do imóvel em caso de inadimplência das obrigações 

pactuadas, por certo que nada impede as partes de transigirem sob a 

presente avença, ainda mais quando o devedor inadimpliu somente 

algumas parcelas, sendo certo que a parcela de janeiro e fevereiro do 

corrente ano está adimplida, conforme extrato à fl. 67. Considerando ainda 

a possibilidade de transação entre as partes quanto as parcelas 

inadimplidas, sob o débito em comento e tendo em vista crise financeira 

que assola o país, seria desarrazoado por este magistrado não 

oportunizar as partes ao menos uma oportunidade para transigirem sob a 

forma de pagamento do débito remanescente antes de instauração da 

fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, considerando-se possibilidade de composição no feito, bem 

como que ao menos uma tentativa de composição não deve ser negada as 

partes, com o fim de promover maior efetividade na resolução da presente 

lide, reputo importante oportunizar aos litigantes meios para tratativas de 

eventual conciliação e de se apreciar o melhor meio de resolução da lide, 

garantido a efetividade da prestação jurisdicional e a composição 

amigável.

Assim, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 16h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.

Havendo acordo partes, voltem-me conclusos para homologação.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244553 Nr: 12413-04.2017.811.0055

 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: WILSON VERCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4862

 Vistos em correição,

Inviável a homologação do acordo como pretendido pelas partes, visto que 

as custas e despesas processuais são devidas em favor do Estado e não 

as partes.

Assim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a 

homologação dos demais termos do acordo, mantendo-se os termos da 

sentença em que pese à atribuição das custas e despesas processuais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 12940 Nr: 2144-96.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERINO DA SILVA, AIRTON DA SILVA, 

SALETE MARCOS BORGES DA SILVA, EZILDA BERTONI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos, verifico que o peticionário de fl. 260 veio aos 

autos requerendo, em nome de terceiro estranho ao feito, seja oficiado ao 

cartório para a averbação da baixa da penhora na matrícula nº 12.840 e 

34.167. Todavia, reputo não haver legitimidade do terceiro Israel Vendrame 

para postular nos autos tal providência.

Ademais, o respectivo ofício para baixa da penhora fora remetido ao CRI 

local (fl. 244) e foi devidamente cumprido conforme resposta à fl. 246.

Assim, pelas razões supra indefiro o pleito.

Nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 274275 Nr: 4454-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA LACERDA DOS SANTOS, RICHARD 

LOPES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 18/10/2018, às 13 horas.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação 

dos acusados.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de intimar o denunciado Richard da audiência designada, 

proceder sua citação bem como realizar seu interrogatório.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 256032 Nr: 21432-34.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LIMA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 149172 Nr: 9124-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LYDCC, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Eva Maria da Cruz, Cpf: 86759434153, Rg: 1248864-0 

SSP MT Filiação: Ourivaldo Ferreira da Cruz e e Benedita Ferreira da Cruz, 

data de nascimento: 17/12/1973, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, do lar, Endereço: Atualmente Em Lugar Incerto e Não Sabido, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 
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defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 9124-39.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 149172.

 Vistos etc.

1) Considerando que após diligencias obteve-se novo endereço da ré Eva 

Maria da Cruz, CITE-SE a acusada no endereço declinado nas fls. 67/68, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

2) Após decorrido o referido prazo, com ou sem apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

3) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre 

a citação do réu, deve mencionar se este informou se pretende ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. (CNGC, artigo 1.373, 

§§ 3º e 4º).

4) Restando negativa a diligência do Oficial de Justiça, nos termos do art. 

361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE a 

acusada Eva Maria da Cruz pela via editalícia, consignando-se o prazo de 

quinze (15) dias, para os mesmos fins do item “1” da presente.

5) No caso do item “4”, caso decorra in albis o prazo para apresentação e 

resposta, OFICIE-SE à SEJUDH para que informe, no prazo de cinco (05) 

dias, se a ré se encontra reclusa em algum estabelecimento prisional do 

Estado de Mato Grosso.

 6) Após cumpridos todos os itens anteriores, caso não haja resposta da 

ré nos autos, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 277313 Nr: 6820-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

- OAB:21482/O

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Alcione Aparecida da Silva.2)RESSALTO que as medidas 

terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou, até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor.3)Não obstante, considerando a notícia de que até o 

momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da 

medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo 

prazo de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo 

aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.4)RESSALTO, 

contudo, que havendo novas investidas por parte do agressor, no prazo 

acima mencionado, poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes 

autos para requerer o que de direito.5)Decorrido tal prazo, não restará 

prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo comportamento 

desviado do indiciado.6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o 

agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso 

de descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar, descumprimento 

da medida protetiva, sem prejuízo da configuração do CRIME DE 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no 

art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, podendo 

ensejar a prisão em flagrante do ofensor. Oportunamente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 20 de agosto de 2018.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200894 Nr: 15418-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APRB, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Alves Campos - OAB:, 

ROBIN HOOD RODRIGUES DA SILVA - OAB:24532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Autos nº: 15418-05.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 200894.

Vistos etc.

Trata-se de pleito de realização de novo interrogatório, postulado pelo réu 

Leonildo Pereira de Souza, por intermédio de Advogado constituído nos 

autos, argumentando a existência de fatos que não foram esclarecidos em 

seu interrogatório realizado na audiência de fls. 91/92 (fls. 99).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pleito defensivo (fls. 96/97).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Analisando com acuidade os autos vislumbro que o pedido defensivo não 

merece prosperar, senão, vejamos:

A possibilidade de que seja procedido novo interrogatório, está prevista no 

artigo 196 do CPP, o qual aduz:

“Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de 

ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.”

Muito embora a autorização legal exposta acima, é sabido que, para que o 

pleito seja concedido, este deve ser fundamentado em caso de 

comprovado prejuízo ao réu, sendo facultado ao Juiz acatá-lo ou não, o 

que vislumbro não ser o caso em tablado.

Nesta toada, extrai-se dos autos, que o acusado foi devidamente 

interrogado nos termos legais, na presença de seu Advogado constituído 

à época, na audiência de instrução e julgamento que se realizou às fls. 

91/92 (mídia de fls. 95) nada requerendo ao final da solenidade (nem 

mesmo qualquer diligência a que se refere o art. 402 do CPP). Portanto, 

considerando que carecem os autos de elementos probatórios que 

demonstrem a necessidade de que seja procedido novo interrogatório do 

acusado, o pleito deve ser indeferido, não havendo que se falar ainda, em 

cerceamento de defesa.

 Nesse ponto, insta ponderar que a mera alegação de que “há fatos que 

não foram esclarecidos e devem ser relatados em nova oportunidade de 

interrogatório”, não merece acolhimento, porquanto, repisa-se, o réu foi 

interrogado na presença de seus advogados devidamente constituídos, à 

época, na forma da lei, tendo oportunidade de se entrevistar previamente 

com eles, de maneira que não foi alegado nenhum impedimento de o 

mesmo esclarecer os fatos que entendesse por bem esclarece na 

oportunidade em que foi interrogado e, se se calou por algum motivo, tal 

silêncio não pode ser atribuído ao Juízo ou a nenhum outro ator 

processual, pois, ficou ao exclusivo alvedrio do réu, tendo operado, em 

seu desfavor, a preclusão consumativa.

Ademais, entendo que novo interrogatório serviria apenas para alongar a 

instrução criminal que já se encontra encerrada, ferindo os princípios da 

celeridade processual e da duração razoável do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

NULIDADE. NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. FACULDADE DO JUIZ. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 

RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A realização de 

novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, mas sim faculdade 

conferida ao julgador, não havendo nulidade por cerceamento de defesa 

decorrente do ato que indefere pedido nesse sentido. Inteligência do art. 

196 do Código de Processo Penal. 2. Recurso ordinário a que se nega 

provimento. (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 74.386 - RJ, Relatora 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura)“ Corroboro o entendimento do STJ 
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em afirmar que não existe nulidade a ser reparada no processo. Entendo, 

que neste caso, a realização de novo interrogatório é uma faculdade do 

magistrado, que motivadamente pode aceitar ou não o pedido, caso seja 

devidamente fundamentado a sua relevância e, paralelamente, não traga 

prejuízo a marcha processual. O artigo 196 do Código de Processo Penal é 

taxativo nas hipóteses de realização de novo interrogatório, quando 

dispõe: “Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo 

interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.” 

(grifos meus) O magistrado, corretamente, considerou desnecessária e 

prejudicial a oitiva do paciente em nova audiência, inclusive, 

fundamentando na ocorrência da preclusão consumativa. Ademais, o 

processo está em fase final de instrução e a renovação do interrogatório, 

sem a apresentação da devida motivação, pode ser considerada uma 

violação aos princípios da celeridade processual e da duração razoável 

do processo. Outro ponto a ser observado, é que o paciente participou 

legitimamente com seu representante em todas as fases do processo, 

inclusive na audiência de instrução e julgamento, quando lhe foi 

oportunizado a relatar sua versão dos fatos. Percebo que a abstenção de 

pronunciar-se em audiência foi uma estratégia da defesa, que naquele 

momento optou pelo silêncio. O fato do paciente optar pela mudança do 

seu causídico, não autoriza a reconstrução probatória, pois se assim 

fosse, a cada alternância de patrono no processo, toda a fase probatória 

teria que ser refeita. Assim, por final, vislumbro que todas as garantias 

constitucionais e legais foram assegurados ao paciente, não existindo 

ilegalidades a serem sanadas nos autos, pois o paciente estava presente 

no interrogatório, assistido por seu advogado e lhe foi oportunizado a 

apresentar verbalmente a sua versão dos fatos, mas reservou-se ao seu 

direito constitucional de não se manifestar. Isso posto, com base no art. 

21, § 1°, do RISTF, nego seguimento a este writ . Prejudicado o exame da 

medida liminar. Publique-se. Brasília, 03 de novembro de 2016. Ministro 

Ricardo Lewandowski Relator (HC 138121 MC, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, julgado em 03/11/2016, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10/11/2016 PUBLIC 11/11/2016)

Ante aos argumentos acima despendidos, entendo que o pleito defensivo 

deve ser indeferido, porquanto não vislumbro a presença de qualquer 

ilegalidade contida nos autos, notadamente na audiência de instrução e 

julgamento outrora realizada que enseje em novo interrogatório do réu.

Ex positis, em consonância com a manifestação do Parquet (fls. 06/07):

1) INDEFIRO o pleito defensivo de realização de novo interrogatório, razão 

pela qual CUMPRA-SE a deliberação contida no item “3” da audiência de 

fls. 91/92.

2) Tocante ao pleito de decretação de Segredo de Justiça, anoto que o 

feito já está tramitando sob tal regime, como é fácil se inferir da própria 

capa dos autos e do Sistema Apolo.

3) Por fim, DEFIRO o pedido de que seja atualizado o cadastro do novo 

patrono do acusado nos autos, com a exclusão do causídico anterior.

4) Após tudo cumprido, CONCLUSOS para prolação de sentença.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDUINO LIDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora nas pessoas de seus patronos, para 

que dentro do prazo legal, informe ao Juízo, a qual bairro o endereço 

fornecido ID 15684902 esta localizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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 06/12/2018, às 08h30min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000537-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBOLIN DO NASCIMENTO (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 26/11/2018, às 13h00min, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

AMANDA LOIOLA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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 04/12/2018, às 14h45min, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-17.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE FONTANA NETTO (REQUERENTE)

PABLO AILTON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA - MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Ofício 

n. 925/2018 JMC Tangará da Serra - MT, 4 de outubro de 2018. 

Referência: Processo n. 8010080-11.2015.8.11.0055 (PJE) Parte 

reclamante: JUCELI MANERICH STEIMBACH Parte reclamada: UELINTON DE 

ARAUJO SOUZA Senhor Diretor: Requisito de Vossa Senhoria a inclusão 

da restrição do nome do reclamado WELINGTON DE ARAÚJO DE SOUZA, 

brasileiro, solteiro, autônomo, portador da cédula de identidade RG nº 

1.966.696-9-SP/MT, inscrito no CPF sob nº 031.432.651-08, com endereço 

na Rua 34, nº 398-E, Fone: 3326-7628, Bairro: Jardim do Sul, em Tangará 

da Serra/MT, dos registros de banco de dados de proteção ao crédito, 

com relação ao débito objeto da presente demanda, lançados pela 

reclamante JUCELI MANERICH STEIMBACH, brasileira, casada, serviços 

gerais, portadora da cédula de identidade RG nº 626.957-SSP/MT, inscrita 

no CPF sob nº 432.340.031-49, residente e domiciliada na Rua 20, nº 

1.353-N, Bairro: Jardim Santiago, em Tangará da Serra/MT. 

Atenciosamente, ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito AO SENHOR 

DIRETOR DA CENTRAL DE DADOS SERASA 2254, sala 1003, 1004 e 

1005, Av. Hist. Rubens de Mendonça - Bosque da Saude, Cuiabá - MT, 

78050-000 Sede do Juízo e Informações: Av. Presidente Tancredo de 

Almeida Neves, Nº 1220-N Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da 

Serra-MT Cep: 78300000 Fone: (65) 3339-2700.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011373-79.2016.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI (REQUERENTE)

ANITA LOIOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

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

 

Vistos. Trata-se de execução de titulo extrajudicial promovida Clotilde 

Beatriz do Rio Luppi, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de 

valores referentes a serviços prestados. Conforme consta dos autos, a 

parte executada encontra-se em recuperação judicial, cujo processo 

tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano. O crédito perseguido nos presentes autos já existia na 

data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa 

executada, razão pela qual está sujeito à recuperação judicial, conforme 

estabelece o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Na hipótese dos autos, não há que se falar em 

créditos extraconcursais. Observa-se que o inadimplemento que deu 

origem ao crédito ora discutido ocorreu antes do pedido de recuperação 

judicial (em 08.12.2015), sendo a recuperação judicial ajuizada no mês de 

junho de 2016. Presente a responsabilidade civil extracontratual - caso 

dos autos -, a obrigação de indenizar surge com a configuração do evento 

danoso. Por isso que o art. 927 do Código Civil de 2002 dispõe que a 

violação do direito, aliado ao dano, rende ensejo ao dever de reparar. 

Assim, com a concessão da recuperação judicial, que ocorreu em 

08/01/2018, incide a novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme 

estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 59. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei”. Portanto, 

diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas (art. 6º 

da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do plano de recuperação judicial 

resulta na novação dos créditos, sendo que a decisão homologatória 

constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos termos do que 

dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Consequentemente, 

a novação induz à extinção da relação jurídica anterior, o que impossibilita 

o prosseguimento das execuções individuais, devendo o crédito se 

sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de recuperação e a ação 

individual ser extinta. Esse é o entendimento do STJ: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 
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PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011373-79.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI (REQUERENTE)

ANITA LOIOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

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

 

Intimo a parte Autora, para retirar a Certidão Judicial de Existência de 

Dívida já disponível nesta secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOREIRA ALVES (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. 1001794-61.2018.8.11.0055 Autor (a): Anderson Moreira Alves 

Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 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: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor total 

de R$ 548,80 (quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial (ID n. 14303164). Contudo, afirma 

que não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma 

que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser 

reparada em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência 

do débito apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de 

contratação, 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. A ré, em sua contestação, afirma que a parte 

autora contratou seus serviços (contratos n. 0240808924/0256671949), 

porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a inscrição é 

devida e inexiste dever de compensar no presente caso. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir não assistir razão a parte 

autora. Frise-se que os contratos juntados não guardam relação com o 

autor, razão pela qual os desconsidero. Entrementes, a ré demonstra nos 

autos a realização do negócio jurídico juntando telas sistêmicas que 

demonstram a contratação dos serviços prestados pela ré. Daí dizer, sem 

maiores digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por 

lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Logo, 

demonstrada está 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 ao débito inscrito, 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). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 
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notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 03 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002232-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

LINDOLFO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

MARIA DE LOURDES (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002232-87.2018.8.11.0055 Autor (a): Fernando Cardoso da 

Silva Ré (u): Banco Bradesco S/A. e Outros. DECISÃO: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

presente processo se trata de ação de consignação em pagamento. 

Todavia, por tratar-se de procedimento especial, é incabível seu 

processamento perante o Juizado Especial, tal qual se extrai do art. 3º c/c 

art. 14 e ss. da Lei 9.099/95. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - PROPOSITURA NA JUSTIÇA COMUM - 

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - OPÇÃO DO 

AUTOR - PRECEDENTES DO STJ - RITO ESPECIAL - INADMISSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO. É opção do autor o processamento da ação perante 

o Juizado Especial ou Justiça comum. A ação de consignação em 

pagamento, por apresentar procedimento próprio e especial, não pode 

tramitar perante o Juizado Especial. (AI 15633/2003, DES. BENEDITO 

PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/09/2003, Publicado no DJE 16/09/2003) "AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RITO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE 

COM A LEI 9.099/95 - ARTIGO 51, II, DA LJE - PROCESSO EXTINTO. A 

ação de Consignação em Pagamento tem rito especial, incompatível com a 

LJE, merecendo vigência o artigo 51,II, do citado Diploma Legal, o que leva 

à extinção do processo". (RI 5385/2008, NÃO INFORMADO, CÂMARAS 

CIVEIS REUNIDAS, Julgado em 12/05/2009, Publicado no DJE 19/05/2009) 

3. Ante o exposto, opino por indeferir a petição inicial e, 

consequentemente, julgar extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. 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, 03 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001630-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001630-96.2018.8.11.0055 Autor (a): Debesa & Rodrigues 

Advogados Associados S/S Ré (u): Julio Cesar Alves dos Santos Junior 

PROJETO DE SENTENÇA 1. 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. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID n. 15684599). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 03 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 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, 03 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

JESIEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)
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Autos n. 1000725-91.2018.8.11.0055 Autor (a): Jesiel Pereira de Souza 

Ré (u): A. Telecom 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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: 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. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 186,72 (cento e oitenta e seis reais e setenta e 

dois centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. 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 demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais entregues na 

contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura semelhante 

aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. De mais a mais, na audiência de conciliação o autor confirmou que 

possuía relação contratual com a empresa ré, divergindo de suas 

alegações iniciais. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está 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, 

legítima 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). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela 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 da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 186,72 (cento e oitenta e 

seis reais e setenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC 

desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir 

da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. 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, 03 de outubro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 03 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] 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.
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Ré (u): A. Telecom 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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Ademais, afasto a preliminar de ausência de interesse de 

agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de ação da autora 

no presente caso. Não há falar em necessidade de requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

legais e jurisprudências aplicáveis à espécie. Afirmar o contrário é obstar 

o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição 

da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: 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. Depreende-se dos autos que a autora foi 

negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 178,16 (cento e 

setenta e oito reais e dezesseis centavos), como prova certidão de 

restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a 

autora que desconhece a dívida em questão por não ter nenhuma relação 

jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos 

de ordem moral. 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 demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes, bem como há juntada de cópia de documentos 

pessoais entregues na contratação, em papel timbrado da empresa, com 

assinatura semelhante aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, 

entendo o método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a 

desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e na contestação pela parte ré, isto porque estas são semelhantes a 

olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência de 

contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência 

de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está 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, legítima 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). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela 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 da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

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, 03 de outubro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN HENRIQUE MEDEIROS (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001806-75.2018.8.11.0055 Autor (a): Luan Henrique Medeiros 

Ré (u): Telefônica Brasil 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 
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outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 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: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 151,65 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial (ID n. 14328195). Contudo, afirma 

que não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma 

que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser 

reparada em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência 

do débito apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de 

contratação, 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. A ré, em sua contestação, afirma que a parte 

autora contratou seus serviços (habilitação da linha telefônica n. 65 

99951-8794), porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por fraude 

perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos 

serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

não assistir razão a parte autora. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a 

contratação dos serviços prestados pela ré. Daí dizer, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Logo, 

demonstrada está 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 ao débito inscrito, 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). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 03 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1001503-61.2018.8.11.0055 Autor (a): Edeson de Almeida 

Mendes Ré (u): Ativos S/A 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 15657170), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14460126). 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. Por 

fim, opino por revogar a tutela antecipada alhures deferida. Ademais, 

opino por condenar a parte 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, 03 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de outubro 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: 1001920-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI (ADVOGADO(A))

ADILSON RODOLFO POLONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL KONAGESKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-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: 1001860-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DONIVAL DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, OAB/MT 11.264 para regularizar a 

sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento 

dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PASCHOAL RIBEIRO (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, OAB/MT 11.264 para regularizar a 

sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento 

dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GERMANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, OAB/MT 11.264 para regularizar a 

sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento 

dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TALITA REGINA SILVA DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, OAB/MT 11.264 para regularizar a 

sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento 

dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001866-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

LEANDRO DOS SANTOS TURATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL 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: 8010211-49.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001083-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BERNINI (REQUERENTE)

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA (ADVOGADO(A))

GUILHERME ANJOLINO RUMANIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

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

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002230-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLENE LOPES SALES (REQUERENTE)

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. A inicial precisa ser emendada novamente. Não obstante a 

petição de Id 15734662 informar que há recusa do poder público em 

fornecer o comprovante de Regulação, é imprescindível a juntada do 

mencionado documento, até para que este juízo possa vislumbrar a 

recusa dos reclamados em disponibilizar o tratamento de saúde da 

reclamante. Assim, conforme recomendação constante do art. 1º, § 1º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ (com base no Enunciado nº 3 da I Jornada de 

Direito da Saúde do CNJ), determino que o reclamante junte aos autos 

documento que comprove a regulação, no SISREG, do procedimento 

cirúrgico ou o pedido para fornecimento do medicamento, ou documento 

equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de medida de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 4 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 4356-75.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DA FREIRIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINICIUS JANONES MARTINELLI

 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: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. (...)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

CHRISTIAM HENRIQUE SOARES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1001501-91.2018.8.11.0055 Autora: CHRISTIAM HENRIQUE 

SOARES PINHEIRO Ré: TELEFONICA BRASIL 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. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CHRISTIAM HENRIQUE SOARES PINHEIRO em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A. 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 desconhece como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. A autora 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, sendo que a 

parte autora chegou utilizar a linha e efetuar pagamento de faturas 

telefônicas, 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 CONTRATO devidamente assinado pela 

parte autora, documentos pessoais e comprovante de endereço 

entregues quando da realização do negocio jurídico, ou seja, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. A autora, ainda, apesar de intimada não impugnou a 

contestação e documentos apresentados pela 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, tampouco 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, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 23 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 
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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, 23 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 58/2018/DF – de 04 de Outubro 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,

RESOLVE:

Art. 1º- RETIFICAR a Portaria 51/2018/DF de 29 de Agosto de 2018, onde 

se lê no período de 27/08/2018 à 15/09/2018, para usufruto de 

Compensatórias, leia-se “no período de 27/08/2018 à 15/09/2018 para uso 

fruto de ferias”.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41250 Nr: 1557-21.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.F DE ARAUJO AMORIN-AUTO ELETRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1557-21.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: M.F DE ARAUJO AMORIN-AUTO ELETRICA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): M.f de Araujo Amorin-auto Eletrica, 

CNPJ: 05819550000150, brasileiro(a), Endereço: Avenida Porto Alegre, 

874-N, Bairro: Setor Industrial, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, atualmente 

em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

628,63 (Seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 251,78 (Duzentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 10 de agosto de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003533-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ALESANDRO PIVETTA (REQUERENTE)

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (REQUERENTE)

ADRIANO XAVIER PIVETTA (REQUERENTE)

OP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003533-02.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADRIANO XAVIER PIVETTA, ALESANDRO PIVETTA, 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, OP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 

LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I. Na esteira 

do disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

juntar as matrículas nº 32.505 e 25.494 dos imóveis oferecidos como 

caução, devidamente atualizadas. II. Após, venham conclusos. III. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003386-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TELLES DE OLIVEIRA MAZUTTI (AUTOR(A))

JOANETHO BARRETO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

PABLO SOARES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003386-10.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): BEATRIZ TELLES DE OLIVEIRA MAZUTTI RÉU: PABLO 

SOARES DA SILVA Vistos. I. Quanto ao pedido de chamamento ao 

processo apresentado na contestação por parte do requerido, entendo 

que o mesmo não merece guarida. Isso porque, inexiste os requisitos dos 

arts. 125 e 130 do CPC, assim como, no caso vertente o requerido objetiva 

basicamente contornar a questão atinente à legitimidade passiva ao 

imputar uma responsabilidade a terceiro, o que se interpõe como obstáculo 

intransponível para viabilidade do chamamento do processo haja vista 

inexistência de vínculo com o terceiro indicado. Ademais, o acolhimento do 

chamamento ao processo não passa pelo crivo do princípio da celeridade 

processual, tendo em vista necessidade de nova relação processual 

secundária, o que ocasionará, sem sombra de dúvidas, dilação 

indesejável no trâmite do presente processo. Posto isto, ressalta-se aqui 

que o requerente por vias próprias, em caso de procedência dos autos, 

poderá ajuizar ação autônoma ao presente feito, buscando por outros 

meios e relação processual, se assim entender necessário. II. Intime-se a 

autora para que apresente contestação à reconvenção de fls. id. 

10459042, nos moldes do art. 343, §1º do CPC. III. Após, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. IV. Insta mencionar que, pugnando pela produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

assinalado acima. Não sendo apresentado no momento oportuno, será 

considerado por este juízo como desistência da referida prova. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003034-52.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

LEVI JOSE SPAGNOL (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO Intimação das partes acerca da perícia 

médica agendada para o dia 07/11/2018, com Dr. Guido V. Céspedes 

(endereço: Av. Mato Grosso, 936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas 

ou 13:30 horas, por ordem de chegada, devendo o(a) advogado(a) da 

parte autora informar o(a) requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001713-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA FELIPE GONZAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT 1ª Vara Cível CERTIDÃO DE JUNTADA 

Certifico que realizei nesta data a juntada de ofício com data da perícia. 

Ceciany Fetter Duarte Grisoste Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004200-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

JAILSON LEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT 1ª Vara Cível CERTIDÃO DE JUNTADA 

Certifico que realizei nesta data a juntada de ofício designando data da 

perícia médica, agendada para o dia 07/11/2018. Ceciany Fetter Duarte 

Grisoste Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004803-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MOREL DO CARMO ELIAS (AUTOR(A))

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1004803-95.2017.8.11.0045 Valor da causa: $95,057.92 

ESPÉCIE: [REVISÃO DO SALDO DEVEDOR]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: LUIZ MOREL DO CARMO ELIAS Endereço: 

AMETISTA, 1268 N, Q57 L11, LUIZ TESSELE JR II, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 14171, TORRE A ANDAR 12, VILA GERTRUDES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04794-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

para impugnar a Contestação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

FABIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT 1ª Vara Cível CERTIDÃO DE JUNTADA 

Certifico que realizei nesta data a juntada de ofício designando data da 

perícia médica, agendada para o dia 07/11/2018. . Ceciany Fetter Duarte 

Grisoste Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110028 Nr: 3956-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAJANO JOSÉ DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 CÓDIGO 110028.

Vistos etc.

I. Nos moldes da sentença proferida, nada mais sendo requerido, 

transitado em julgado, arquive-se.

II. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110026 Nr: 3954-14.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA INES MACCARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 CÓDIGO 110026.

Vistos etc.

I. Nos moldes da sentença proferida, nada mais sendo requerido, 

transitado em julgado, arquive-se.
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II. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110029 Nr: 3957-66.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 CÓDIGO 110029.

Vistos etc.

I. Nos moldes da sentença proferida, nada mais sendo requerido, 

transitado em julgado, arquive-se.

II. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106162 Nr: 1906-82.2015.811.0045

 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: CLARICE INÊS BAMBERG, DAYANNE KARINE DA SILVA 

OLIVEIRA, JERUSA CORREA DOS SANTOS, DORENI FERNANDES DE 

ANDRADE, EVANDRO MARTINS DE SOUZA, JOSEFINA LINDUVINA DA 

SILVA, SÔNIA TEREZA RAMOS, TRAJANO JOSÉ DE SOUZA FILHO, 

MARIA LUCILENE CARVALHO PINTO DA SILVA, MARILENA INES 

MACCARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CÓDIGO 106162.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82751 Nr: 2178-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CASPRECHEN, TANIA MARIA BALSAN 

CASPRECHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE NATALINA DE RAMOS, MAURO LUIZ 

TRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CÓDIGO 82751.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41364 Nr: 1670-72.2011.811.0045

 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: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO RITTER, ERENE JACISNTA 

ROKENKOHL, NIVALDO AMANCIO ESPIRITO SANTO, ARTEMIO 

ROHENKOHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 41364

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106911 Nr: 2264-47.2015.811.0045

 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: ALEANDRO DE SOUZA, ANA MARIA THEODORO 

TRISTÃO, CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO, APARECIDA INACIO 

CORDEIRO, JANETE MARTINELLI, JUCIANE MARIA GOMES, MARTA 

BERGAMINI DOS SANTOS, MARIANA DE OLIVEIRA ROSAS SILVA, 

ODILZA JOVINA PULQUERIO, ROSIANE LINA RODRIGUES CELUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CÓDIGO 106911.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104773 Nr: 1173-19.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ANTONIO DA SILVA, GERALDA DE JESUS 

SABIÃO, HILDEFONSO MANOEL DOS SANTOS, MIGUEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA, GIANNE CARLA DE LIMA, JAIR NUNES DA SILVA, RONIVALDO 

DA SILVA, PERGENTINO MENDES DE MORAIS, SEBASTIÃO ALVES 

NERES, ZAQUEL FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A
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Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 3510-78.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 3510-78.2015.811.0045, 

Protocolo 109239, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003990-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE (REQUERENTE)

JOSE ADEMIR DE RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCIDES GARCIA DE RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003990-34.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE, JOSE ADEMIR 

DE RESENDE REQUERIDO: ARCIDES GARCIA DE RESENDE Vistos etc. I. 

Nos termos do artigo 751 do CPC, intime-se a autora e o interditando para 

comparecerem em juízo no dia 05/12/2018 às 14h30min horas, a fim de 

este ser entrevistado pessoalmente. II. Na impossibilidade de se proceder 

à citação, face do interditando ser gravemente excepcional, deve o Oficial 

de Justiça descrever com detalhes suas deficiências aparentes. III. 

Consigne-se no mandado a advertência de que dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, contados da entrevista, poderá o interditando impugnar o 

pedido (artigo 752, do CPC). Para tanto, nomeio a Defensoria Pública 

(representada por Defensor Público distinto do subscritor da inicial) para 

comparecer ao ato e apresentar defesa em favor do interditando no prazo 

legal. IV. Na ocasião, após a entrevista, será analisada a necessidade de 

nomear perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do 

interdito (§2º, do artigo 756, do CPC). V. No que tange ao pedido de tutela 

de urgência visando à nomeação de curador provisório, considerando os 

fatos alegados, mormente o estado de saúde da interditada, revelado pelo 

atestado médico juntado, e a necessidade de ampará-la material e 

socialmente, antecipo os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial 

(artigo 300, CPC) para o fim de nomear desde logo como curador 

provisório do interditado seu filho JOSÉ ADEMIR DE RESENDE e sua nora 

MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE. VI. Lavre-se termo de curatela 

provisória, devendo constar no termo que é terminantemente vedada a 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

quaisquer outras naturezas pertencentes ao interditando, salvo com 

autorização judicial. VII. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para comparecimento, ofertando, desde já, a faculdade de 

apresentar quesitos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004040-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI (ADVOGADO(A))

DERLISE MARCHIORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004040-60.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: DERLISE MARCHIORI REQUERIDO: BRAZILIAN 

COMMODITIES AGRICOLA S/A Vistos etc. I. Conforme dispõe o artigo 98, 

caput, do CPC, têm direito à concessão da gratuidade da Justiça, na forma 

da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e 

os honorários advocatícios. II. In casu, a despeito da hipossuficiência 

alegada, depreende-se dos autos que a autora firmou contrato de compra 

e venda de soja em valor expressivo, incompatíveis com a alegação de 

miserabilidade. Ademais, ante o vultoso objeto da presente demanda, bem 

como considerando que a parte é advogada e empresária, somadas a 

absoluta anemia de provas do contrário, repelem a miserabilidade aduzida 

nos autos. III. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. IV. Intime-se a parte autora para comprovar 

o recolhimento das custas de espécie dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

— art. 290 do Código de Processo Civil. a). E juntar o extrato da conta 

informada no item 4.1 a do contrato de compra e venda na data devida da 

transferência, a fim de demonstrar o fumus boni iuris. V. Após, venham 

conclusos. VI. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000793-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FONTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BRUNA PETRY FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000793-08.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI INVENTARIADO: 

FERNANDO FONTANA Vistos etc. I. Defiro os pedidos formulados nos id’s 

14951817 e 15277281. Para tanto, oficie-se ao Detran/MT informando que 

se faz desnecessária autorização judicial para a efetivação da 

transferência de veículos de propriedade da empresa Pádua Indústria de 

Esquadrias de Alumínio Ltda (CNPJ 12.012.295/0001-03). Melhor 

aclarando, consigne-se no ofício que a inventariante Fernanda Lisot 

Krentkowski detém autorização para representar referida empresa 

perante órgãos públicos, estando apta, portanto, a proceder a 

transferência dos veículos de propriedade da mesma. II. No mais, 

CUMPRA-SE o item VII da decisão proferida no id 14279523, colhendo-se o 

parecer do Ministério Público quanto aos pedidos de alienação de bens 

apresentados nos id’s 13403897 e 13955713, referentes a bens que 

integram o espólio (lote urbano identificado na matrícula nº 17.074 e 

veículo Honda Civic EXS placas OAS 8802), bem como quanto ao plano de 

partilha apresentado no id 6107996. III. Após, imediatamente conclusos. IV. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003752-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CAPELETTI (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003752-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO CAPELETTI REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS DO RIO VERDE, 4 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003722-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI (ADVOGADO(A))

NEUSA DE FATIMA STEGARIBE (AUTOR(A))

JORGE STEGARIBE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO FERREIRA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003722-77.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

JORGE STEGARIBE, NEUSA DE FATIMA STEGARIBE RÉU: VALDIVINO 

FERREIRA SOARES LUCAS DO RIO VERDE, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002578-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOAO ANDERLE (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002578-39.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Nilton João Anderle. Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido de 

enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 3237157 deferindo a antecipação 

dos efeitos da tutela para fins de implantação do benefício de auxílio 

doença. O requerido apresentou contestação e documentos (Id 6155320) 

sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais para implantação 

do benefício. O autor impugnou a contestação no Id 6740307. O autor 

manifestou no Id 8324719 alegando o descumprimento de ordem judicial 

em vista da programação de alta. Decisão proferida no Id 9559304 fixando 

o prazo de 365 dias para duração do benefício deferido liminarmente. O 

autor manifestou no Id 10186997 juntando novo atestado médico 

informando estar acometido de doença incapacitante. Perícia médica 

apresentada no Id 11705963. O autor manifestou sobre o laudo pericial no 

Id 11712841, reiterando o pedido de aposentadoria apresentado 

inicialmente. Devidamente intimado, o instituto requerido não manifestou 

sobre o laudo pericial (certidão Id 14147025). 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: 

“ART. 42. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UMA VEZ CUMPRIDA, 

QUANDO FOR O CASO, A CARÊNCIA EXIGIDA, SERÁ DEVIDA AO 

SEGURADO QUE, ESTANDO OU NÃO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, 

FOR CONSIDERADO INCAPAZ E INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA 

O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA, E 

SER-LHE-Á PAGA ENQUANTO PERMANECER NESTA CONDIÇÃO. § 1º A 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEPENDERÁ DA 

VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE MEDIANTE EXAME 

MÉDICO-PERICIAL A CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PODENDO O 

SEGURADO, ÀS SUAS EXPENSAS, FAZER-SE ACOMPANHAR DE MÉDICO 

DE SUA CONFIANÇA. § 2º A DOENÇA OU LESÃO DE QUE O SEGURADO 

JÁ ERA PORTADOR AO FILIAR-SE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL NÃO LHE CONFERIRÁ DIREITO À APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, SALVO QUANDO A INCAPACIDADE SOBREVIER POR MOTIVO 

DE PROGRESSÃO OU AGRAVAMENTO DESSA DOENÇA OU LESÃO.” 

“ART. 43. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ DEVIDA A PARTIR 

DO DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, 

RESSALVADO O DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE ARTIGO.” “ART. 

59. 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.” Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos 

exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez 

do trabalhador: A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE; B) 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO; C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA; D) CARÊNCIA. 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que o autor encontra-se acometido de doença 

que o incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que o autor é 

portador de cardiopatia isquêmica crônica (CID I255), atestada 

clinicamente e por exames, resultando em incapacidade laboral definitiva e 

total desde maio/2016. No caso, o perito médico afirmou que a 

incapacidade do autor não é suscetível de recuperação ou habilitação 

para o exercício da função que exercia ou mesmo de outras atividades, 

razão pela qual forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço 

físico (‘vide’ laudo pericial no Id 11705963). Quanto ao período de 

carência, verifico que o caso se enquadra nas exceções legais de 

comprovação da carência, visto que os laudos e exames apresentados, e 

notadamente a perícia médica realizada, apontam que o autor é portador 

de CARDIOPATIA GRAVE, incidindo, assim, na hipótese do artigo 26, 

inciso II, da Lei 8.213/91, que assim dispõe: “Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: (...) II - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza 

ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos 

de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das 

doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da 

Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo 

com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro 

fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado.” Por sua vez, a lista de doenças graves mencionadas no 

supracitado artigo foi regulamentada pela Portaria Interministerial nº 2.998, 

de 23 de agosto de 2001, que assim dispõe em seu artigo 1º: “Art. 1º As 

doenças ou afecções abaixo indicadas excluem a exigência de carência 

para a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez 

aos segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS: (...) VII- 

cardiopatia grave;” A qualidade de segurado do requerente está 

comprovada desde antes do diagnóstico da doença grave que o acomete, 

ou seja, é filiado desde 16/10/1979, conforme se infere do CNIS juntado ao 

feito, suprindo, assim, as exigências do artigo 26 da Lei de Plano de 

Benefícios. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício 

da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do(a) 

Segurado(a): Nilton João Anderle; 2. CPF: 262.320.810-72; 3. Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data do início do benefício: 

31/05/2016 (pedido administrativo). 5. Renda mensal inicial: 100% do 

salário de benefício 6. Data início do pagamento: a contar da intimação da 

decisão que antecipou a 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, 

confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. 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 
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496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004040-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI (ADVOGADO(A))

DERLISE MARCHIORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004040-60.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: DERLISE MARCHIORI REQUERIDO: BRAZILIAN 

COMMODITIES AGRICOLA S/A LUCAS DO RIO VERDE, 4 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003629-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

KEYTHI LARA LEISMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA DE TAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE SE MANIFESTEM O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001969-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MAYARA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (ADVOGADO(A))

FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

FLAVIO CALDEIRA BARRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003404-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002361-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

ELIANA AKEMI NAKAMURA (ADVOGADO(A))

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.H.D. NUNES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE ACERCA D E TER DECORRIDO A SUSPENSÃO DOS 

AUTOS CONFORME SOLICITADO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002158-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que tendo em vista até a 

presente data o AR de citação não ter aportado nesta serventia, fica 

redesignada audiência de conciliação para o dia 18/12/2018, ás 09:00 no 

Cejusc. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de outubro de 2018. FATIMA LUIZ DA 

SILVA GUARIENTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 120623 Nr: 882-82.2016.811.0045

 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: VERA LÚCIA DA SILVA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ VINHAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO - 

OAB:20440/O, ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - OAB:20001/O, 

RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Vistos etc.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à fl. 144/147 dos autos.

2. Nos moldes dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado.

 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção.

 4. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82300 Nr: 1655-69.2012.811.0045

 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: LUIZ FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMA E REFORMA DE MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA, ITALÍNEA INDUSTRIA DE MÒVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 Vistos etc.

 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 197/198, restando extinto o processo 

com resolução do mérito.

 2. Custas remanescentes, se houver, ficam dispensadas na forma do 

artigo 90, § 3º do CPC. Honorários nos termos do acordo.

 3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 296 de 772



transação (RT 621/182).

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 87137 Nr: 941-75.2013.811.0045

 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: JOÃO TIMOTEO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA PERES CRUVINEL - 

OAB:OAB/GO 40922, SIVALDO PEREIRA CARDOSO - OAB:OAB/GO 

18.128

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas porventura existentes em 

desfavor do executado.

 2. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.

 3. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107221 Nr: 2433-34.2015.811.0045

 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: THAIZ PRATES REGENOLD POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora, quanto ao petitório de fls. 128/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114034 Nr: 6132-33.2015.811.0045

 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: REGIANE FAVIA DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, quanto a 

petição de fls 77/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96669 Nr: 3275-48.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GUERRA, SONIA RIOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23277 Nr: 1124-56.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOÃO PAVEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ALCANTARA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.Prazo 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 142258 Nr: 4698-38.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE SILVA SANTANA - MENOR, ELIANE 

CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B

 Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência - Saúde” proposta por SÉRGIO HENRIQUE 

SILVA SANTANA (10.12.2004), devidamente representado por sua 

genitora ELIANE CAVALCANTE DA SILVA, por intermédio da Defensoria 

Pública, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT.

 Alega na inicial, em síntese, que possui quadro de TDAH (Transtorno de 

Hiperatividade e Desatenção), tendo-lhe se sido indicado o uso contínuo 

do medicamento Ritalina LA/10MG.

Relata que embora tenha solicitado administrativamente o fornecimento do 

medicamento para os requeridos, o pedido lhe foi negado sob o argumento 

de que referido fármaco não está contemplado na lista da atenção básica.

Requer a concessão de liminar compelindo os requeridos a fornecer o 

medicamento indicado, mediante a escorreita apresentação de receita 

médica. Ao final, postula pela procedência do pedido, com a confirmação 

da liminar e a condenação dos requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios.

 Com a inicial vieram os documentos de f. 15/24.

O NAT encaminhou parecer de fls. 26/27.

Às fls. 52/54 a parte requerente reiterou a necessidade da utilização do 

medicamento postulado.

Pela r. decisão de f. 56/56v foi deferida a liminar pretendida.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação às fls. 61/75, 

arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de não estar 

apto a executar o fornecimento do medicamento de alto custo postulado 

pela parte autora, incumbindo tal dever ao Estado. No mérito, alega não 

possuir condições de custear de forma exclusiva o medicamento 

requerido, e sustenta que as normas constitucionais que garantem o 

direito à saúde são meramente programáticas, dependentes de legislação 

integrativa infraconstitucional e da existência de previsões orçamentárias 

para acorrer aos gastos respectivos com a saúde pública. Afirma que não 

cabe a condenação do município em custas judiciais e honorários 

advocatícios, e, ao final, caso não reconhecida a ilegitimidade passiva, 

requer a improcedência da demanda.

 Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 81/90, 

requerendo, preliminarmente a suspensão dos autos ante a afetação da 

matéria em sede de recurso repetitivo, ainda pugnou pelo chamamento da 

União Federal. No mérito aduz que a intervenção do Poder Judiciário na 

gestão dos recursos públicos destinados à saúde implica em violação da 

Constituição Federal, eis que incumbe ao Estado referida tarefa, e conclui 

que a pretensão inicial viola até mesmo o direito à saúde e à vida daqueles 

que não poderão ser assistidos caso a Administração deva arcar com o 

fornecimento do medicamento em questão. Alega que a parte requerente 

não demonstrou hipossuficiência financeira. Insurge-se com relação à 

aplicação de multa diária para caso de descumprimento de decisão ou 

atraso na entrega. Discorre que deverá ser utilizada a tabela do SUS como 

parâmetro. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial e, 

subsisdiariamente, a utilização dos valores praticados pela tabela do SUS.

Às fls. 94/103 a parte autora apresentou impugnação às contestações, 

rechaçando os argumentos apresentados pelas partes e pugnando pela 
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procedência dos pedidos formulados na inicial.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 105/109 pela procedência do 

pedido.

2. É o relatório do necessário. DECIDO.

2.1. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira 

do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde.

2.2. Conquanto existisse à época razão ao pleito do requerido Estado de 

Mato Grosso, o qual postulava pela suspensão do feito diante da afetação 

determinada em sede de recurso repetitivo, cumpre esclarecer que o STJ 

julgou referido recurso estabelecendo os critérios necessários ao 

fornecimento dos medicamentos fora da lista do SUS na data de 

25/04/2018 (Tema 106 STJ), sendo certo que tais critérios só serão 

exigidos nos processos judiciais distribuídos após referida decisão.

2.3. Quanto a alegada falta de comprovação de hipossuficiência da parte 

requerente aventada pelo requerido Estado de Mato Grosso, verifica-se 

que a mesma restou comprovada através do termo de declaração juntado 

à fl. 20, sendo certo que a situação de vulnerabilidade financeira da parte 

requerente é corroborada pelo ingresso do pleito via Defensoria Pública.

2.4. A preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido 

Município de Lucas do Rio Verde não merece qualquer respaldo. É que, 

nesta fase não se examina se o pedido é procedente ou improcedente, se 

justo ou injusto, basta que a parte seja, ao menos em tese, apta a suportar 

os efeitos jurídicos da demanda apresentada, o que, sem dúvida, ocorre 

no caso em tela, já que ambos (Município e Estado) estão envolvidos 

diretamente nos fatos revolvidos na causa de pedir da petição inicial.

 Por outro lado, é imperioso elucidar que a saúde é matéria de competência 

solidária da União, Estados e Municípios, sendo, assim, obrigação comum 

a todos, de modo que o autor pode exigir o fornecimento de 

medicamentos, exames médicos, internações e intervenções cirúrgicas de 

qualquer um deles, já que o artigo 23, II, da Constituição Federal, 

estabelece a responsabilidade comum dos entes federativos, in verbis: “É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

 2.5. Mister, no entanto, registrar que tal responsabilidade solidária dos 

entes não enseja o chamamento dos demais ao processo, quando o autor 

interpõe a ação apenas contra um deles, porquanto além de o instituto ser 

tipicamente afeto às obrigações solidárias de pagar quantia, onde a 

satisfação efetiva comporta divisão - o que não ocorre na prestação de 

fazer ou de entrega de coisa certa como o é o caso dos autos -, a 

verdade é que a urgência do tratamento pleiteado não poderia aguardar 

uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto 

constitucional que orienta o Poder Público a atuar com prioridade na 

saúde, bem como a norma fundamental que assegura a todos a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, cabendo sim ao cidadão escolher contra quem quer demandar.

Este é o entendimento da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA 

UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. 

SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. 

CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. CPC, ART. 77, III. 

INVIABILIDADE. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é 

de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de 

modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para 

figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 

Precedentes do STJ. 2. Conforme decidido pela Corte Especial, o 

reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral não constitui hipótese de 

sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de eventual Recurso 

Extraordinário a ser interposto. 3. O chamamento ao processo previsto no 

art. 77, III, do CPC é típico de obrigações solidárias de pagar quantia. 

Trata-se de excepcional formação de litisconsórcio passivo facultativo, 

promovida pelo demandado, que não comporta interpretação extensiva 

para alcançar prestação de entrega de coisa certa, cuja satisfação 

efetiva inadmite divisão. 4. Agravo Regimental não provido. (AGRESP 

200702794140, HERMAN BENJAMIN, - SEGUNDA TURMA, 14/09/2010).”

“MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO Á SAÚDE - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - 1. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DA PROVA DO ATO 

COATOR - MÉRITO CONTESTADO - DISPENSABILIDADE. Quando a 

Autoridade Impetrada contesta o pleito do Impetrante, torna-se dispensável 

a prova do ato coator em Mandado de Segurança. 2. PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA DO OBJETO - OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA. O cumprimento pela parte requerida, de obrigação fixada 

liminarmente pelo Poder Judiciário, não ocasiona a perda do objeto, pois 

ainda persiste o interesse de agir da parte postulante (TJRS - Apel e RN n° 

70042484840 e Agr. Instr. N° 70042860288). 3. PRELIMINAR - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INÉPCIA - PEDIDO GENÉRICO - 

QUANTIDADE DO MEDICAMENTO. A identificação na receita médica da 

quantidade do consumo diário do medicamento é suficiente para o 

ajuizamento de ação judicial almejando o seu fornecimento pelos Entes 

Federados. 4. CHAMAMENTO AO PROCESSO - SEM UTILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REGRESSO. Por ser o direito a saúde uma 

obrigação solidária de todos os Entes Federais previsto pela Constituição 

Federal, inaplicável a intervenção de terceiro, denominada Chamamento ao 

Processo, pois esta não se mostra útil, já que o Ente Federado, não terá 

direito a ação de regresso. Deveste-se de razão o ente municipal. (...) 

(TJMT – Mandado de Segurança nº 49382/2011, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 

03/11/2011)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO 

DE FLORIANÓPOLIS - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - DECISÃO QUE ACOLHE A INTERVENÇÃO 

DE TERCEIROS - PROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE A 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. De acordo com os arts. 23, inciso 

II, c/c art. 198, § 1º, da Constituição Federal de 1988, a obrigação no 

fornecimento de medicamentos é solidária entre todos os entes da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), podendo o autor 

da ação, por este motivo, optar de qual devedor irá exigir a obrigação. 

Contudo, diante da relevância dos direitos tutelados nas ações de 

medicamentos (vida e saúde), tem-se por dispensável a aplicação do 

instituto previsto no art. 77, inciso III, do Código de Processo Civil 

(chamamento ao processo de devedores solidários), sob pena de se 

tornarem inócuas as normas constitucionais que orientam o Poder Público 

a atuar com prioridade na saúde, e procrastinar em vão o curso 

processual, vulnerando, por conseguinte, a norma fundamental que 

assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração 

do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação (art. 

5º, inciso, LXXVIII, CF/88). (TJSC - Agravo de Instrumento: AI 14385 SC 

2007.001438-5, Segunda Câmara, Rel. Cid Goulart, julgamento: 

07/03/2008).”

 Portanto, por ser faculdade da parte demandar contra um ou contra o 

outro, ou ainda, contra os três (Estado, Município e União), face à 

responsabilidade solidária dos entes quanto ao fornecimento de medidas 

protetivas do direito constitucional de acesso à saúde, resta rejeitada as 

preliminares de ilegitimidade passiva e chamamento da União.

2.6. No mérito, a Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura 

a todos os cidadãos o direito à saúde e preceitua como dever do Estado a 

sua integral prestação, sobretudo quando demonstrada a necessidade 

vital e premente do procedimento pleiteado, bem como a incapacidade 

financeira do paciente em custear o tratamento.

O direito à saúde é, induvidosamente, um autêntico direito subjetivo, 

passível de ser exigido judicialmente, independentemente de legislação 

integradora, de forma que o cumprimento dos direitos sociais pelo Poder 

Público é inafastável, cabendo ao Judiciário, diante da inércia 

governamental na realização de um dever imposto constitucionalmente, 

proporcionar as medidas necessárias ao cumprimento do direito 

fundamental em jogo, com vistas à máxima efetividade da Constituição.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o direito à 

saúde consagrado no art. 196 da CF/88, confere ao seu titular a 

pretensão de exigir diretamente do Estado que providencie os meios 

materiais para o gozo desse direito, conforme segue 'in verbis':

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

OBJETIVO: RECONHECIMENTO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE 

MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO DE RETARDO 

MENTAL, HEMIATROPIA, EPILEPSIA, TRICOTILOMANIA E TRANSTORNO 

ORGÂNICO DA PERSONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO 

ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (ART. 6º E 196 DA CF). PROVIMENTO DO RECURSO E 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - É direito de todos e dever do Estado 
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assegurar aos cidadãos a saúde, adotando políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e permitindo 

o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (arts. 6º e 196 da CF). II - Em obediência a tais 

princípios constitucionais, cumpre ao Estado, através do seu órgão 

competente, fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

pessoa portadora de retardo mental, hemiatropia, epilepsia, tricotilomania e 

transtorno orgânico da personalidade. III - Recurso provido. (RMS 13452 / 

MG, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Garcia Vieira, PRIMEIRA 

TURMA, DJ 07/10/2002 p. 172).”

Se assim é, e constatando-se que o requerente estava realmente 

necessitando, com urgência, do medicamento postulado, conforme 

parecer de f. 24 e 54, induvidosa se mostra a obrigação dos entes 

públicos réus em providenciar o suprimento da falta.

Outrossim, logrou êxito o requerente em demonstrar a existência de prévio 

requerimento administrativo (fl. 15/19), em atendimento à recomendação 

contida no enunciado nº 13 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça.

Assim, a prova documental produzida pela parte autora mostra-se 

suficiente, portanto, para a demonstração da necessidade do 

medicamento postulado.

 Nesta toada, exatamente nesse compasso, ao esmiuçar o material 

cognitivo engendrado na relação processual, depreende-se que sob o 

o(a) autor(a) pende o diagnóstico de Transtorno de Hiperatividade e 

Desatenção (TDAH), necessitando da utilização do medicamento Ritalina 

LA/10MG.

 E tais assertivas decorrem, fundamentalmente, não só do teor dos 

documentos anexados nas fls. 24 e 54, mas também como forma de 

ofertar vazão ao princípio do ônus da impugnação especificada dos fatos 

aduzidos na peça inicial, entalhado no art. 302 do Código de Processo 

Civil, o qual sinaliza que todos aqueles fatos articulados pelo requerente 

na petição inicial que não foram objeto de oposição e/ou resistência 

esmiuçada reputar-se-ão como sendo verdadeiros, mediante a predileção 

de presunção de jaez relativo (‘juris tantum’).

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o(a) autor(a), encontrava-se, e encontra-se, ante a 

inexistência de prova em contrário, necessitando da utilização do 

medicamento, como forma de emprestar efetividade à regra constitucional 

que consagra o direito à saúde, outro caminho não resta a não ser a 

procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, como 

medida de rigor.

3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que forneçam o medicamento “RITALINA LA/10MG, para o requerente, de 

forma contínua, mediante a escorreita apresentação trimestral de receita 

médica junto ao(s) respectivo(s) ente(s), consoante orientação do 

Ministério da Saúde, sob pena de desobediência e sequestro da 

importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 

536, § 1º, do CPC, restando, no mais, confirmada a medida liminar de f. 

56/56v, bem como EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC.

3.1. Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da 

CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.

3.2. Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 

1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.’

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 140843 Nr: 3927-60.2017.811.0045

 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: GCGDSJ, CLAUDIA CRISTINA CAMARGO DE ALMEIDA 

GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - 

OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que forneçam o medicamento “RITALINA LA/30MG ou 40MG" para o 

requerente - dosagem a depender da opção médica - , de forma contínua, 

mediante a escorreita apresentação trimestral de receita médica junto 

ao(s) respectivo(s) ente(s), consoante orientação do Ministério da Saúde, 

sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o 

cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, restando, 

no mais, confirmada a medida liminar de f. 34/35, bem como EXTINTO o 

processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.3.1. Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da 

CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.3.2. 

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 

1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).3.3. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.’

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102250 Nr: 22662-49.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA MAITAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na inicial, para 

o fim de declarar rescindido o contrato de empréstimo relativo ao cartão de 

crédito nº 4485430406888177. Condeno ainda, a parte requerida ao 

pagamento do valor de R$ 71.200,44 (setenta e um mil, duzentos reais e 

quarenta e quatro centavos), devidamente acrescido da correção 

monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data do ajuizamento da 

ação, e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar a partir da citação (arts. 405, CC e 240, CPC), ambos 

devidos até o efetivo pagamento.3.2. Pela sucumbência, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a parte ré condenada no 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além da 

verba advocatícia ao advogado do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, 

do CPC e, considerando que o processo se restringiu a fase postulatória, 

fixo em 10% sobre o valor da condenação.3.3. Transitada em julgada a 

decisão, certifique-se e arquive-se.3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 154546 Nr: 2582-25.2018.811.0045

 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: TIRDO, MAAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que forneçam para a requerente AVALIAÇÃO COM NEUROPSICÓLOGO e 

demais tratamentos decorrentes da doença, sob pena de desobediência e 

sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos 

termos do art. 536, § 1º, do CPC, restando, no mais, EXTINTO o processo 

com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.3.1. Sem 

custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e 

nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.3.2. Deixo de 

condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

07/04/2011, DJe 15/04/2011).3.3. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.3.4. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 152482 Nr: 1389-72.2018.811.0045

 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: TAADS, MDDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que forneçam o exame Cariótipo-de Banda G, sob pena de desobediência 

e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, 

nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, restando, no mais, EXTINTO o 

processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.3.1. Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da 

CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.3.2. 

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 

1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).3.3. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84602 Nr: 4141-27.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, NERI GELLER, WAGNER 

CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, DERLISE 

MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira de Souza - 

OAB:MT0021223O, JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - OAB:14225, 

WANESSA ZAGNER GONÇALVES - OAB:OAB/MT 23.292

 Processo n.º 4141-27.2012.811.0045.

 Considerando-se o teor dos documentos encartados nas fls. 730 e 733 

dos autos, DETERMINO a expedição de ofício ao Serasa, via Portal 

SerasaJud e também por carta guarnecida com aviso de recebimento, com 

a finalidade de requisitar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

realização do cancelamento ou exclusão da anotação da existência da 

ação judicial em nome do executado Natal Aparecido Deliberalli (CPF 

524.049.199-20), sob pena de arbitramento de multa.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 5376-24.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESTILIO JOSÉ DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, EVANDRO 

ROBERTO CORTESIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Processo n.º 5376-24.2015.811.0045 – CÓD. 112805.

Comprovado o depósito dos honorários periciais (fls. 255/256 e 261), 

EXPEÇA-SE alvará de liberação, referente a 50% do valor dos honorários, 

em benefício do perito, registrando-se que o valor remanescente só será 

liberado ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários [art. 465, § 4.º do Código de Processo Civil].

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, depositem em 

juízo o valor remanescente dos honorários periciais, conforme petição de 

fls. 222/223.

Aguarde-se a realização da perícia.

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40324 Nr: 636-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDES DA SILVA, JANISE 

HUBER, JORGE HENRIQUE SOARES SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO FERNANDES DA SILVA, Cpf: 

02274508925, Rg: 2332766-9, Filiação: Manoel Fernandes da Silva e Luiza 

Maria da Silva, data de nascimento: 31/08/1975, brasileiro(a), natural de 

Diamante do Oeste-PR, convivente, pedreiro, atualmente em local incerto e 

não sabido JANISE HUBER, Cpf: 05473213928, Rg: 8.927.273-4, data de 

nascimento: 20/08/1984, brasileiro(a), natural de Marechal Candido 

Rondon-MT, solteiro(a), Telefone 65 9 9944-3820 e atualmente em local 

incerto e não sabido JORGE HENRIQUE SOARES SENA, Cpf: 

01544798105, Rg: 2470919-0, Filiação: Jorge Sena e Cleonilda Soares da 

Silva, data de nascimento: 17/05/1985, brasileiro(a), natural de Brasília-DF, 

convivente, pedreiro, Telefone (21) 97231 3240. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no dia 

04/12/2018, às 08:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159759 Nr: 5696-69.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 Vistos etc.,

I – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste gabinete, antecipo a audiência para o dia 23 de outubro de 2018, às 

13h00min.

II – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

III - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

IV – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 29754 Nr: 3961-50.2008.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERREIRA, CLEDSON DIONE MENDES 

DE AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC e da legislação vigente para 

INTIMAR o Acusado Robson, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo legal, apresente suas Alegações Finais por Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 36569 Nr: 1602-59.2010.811.0045

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC e da Legislação vigente para 

INTIMAR a Ré, na pessoa de seu procurador, para que, fique CIENTE do 

cálculo de fls. 544, bem como da cota ministerial de fls. 545, e que, 

querendo, MANIFESTE-SE no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157238 Nr: 4218-26.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTHONNY LUCAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BOCCI ROMUALDO - 

OAB:14.804-B/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC e da Legislação vigente, 

tendo em vista os memoriais finais pelo MP de fls. 67/79, para INTIMAR o 

Acusado, na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal, 

apresente seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 119745 Nr: 414-21.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON DONOVAN FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 Vistos etc.,

I – Tendo em vista o contido no parecer ministerial de fl. 43, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo deprecante, consignado nossas homenagens.

 2 – Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

 3 - Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 111024 Nr: 4430-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULINHO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:18874/O, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Vistos etc.,

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa (fl. 262), recebo tal recurso. Outrossim, observo 

que a Defesa apresentou as suas razões recursais (fls. 263/267), bem 

como o Ministério Público suas contrarrazões (fls. 270/277).

Após, não havendo preliminares a serem analisadas, nem outras 

diligências a serem cumpridas, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas sinceras 

homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004177-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA (ADVOGADO(A))

K. H. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARQUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 21/11/2018 Hora: 

15:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE IVONALDO ALVES SOARES (REQUERENTE)

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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001909-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE IVONALDO ALVES 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. 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, 18 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-17.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER VINICIUS DOS REIS FIGUEREDO (REQUERENTE)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NEGRESCO S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

RICARDO RUSSO (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010651-17.2012.8.11.0045. REQUERENTE: VAGNER VINICIUS DOS REIS 

FIGUEREDO REQUERIDO: MOVEIS LIBERATTI LTDA, NEGRESCO S/A 
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CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A. 

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. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-17.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER VINICIUS DOS REIS FIGUEREDO (REQUERENTE)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NEGRESCO S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

RICARDO RUSSO (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010651-17.2012.8.11.0045. REQUERENTE: VAGNER VINICIUS DOS REIS 

FIGUEREDO REQUERIDO: MOVEIS LIBERATTI LTDA, NEGRESCO S/A 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A. 

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. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

GILSON MACIEL DAMASCENA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 21/11/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004363-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZABETE ORTIZ TROCHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de 

ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “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".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004369-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILLIAM DAVID DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

Senhor(a): TELEFONICA BRASIL S.A. A presente tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

NATALIA FRANCA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

Senhor(a): VIVO S.A A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010816-59.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (REQUERIDO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

MANOEL MARCOS CARVALHO DA SILVA A presente tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004201-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ZILMA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

contestação apresentada, INTIMO a parte autora, por seu advogado e via 

DJE, para, querendo, apresentar a respectiva impugnação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 04 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-55.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYBERSON CRISTIANO VIEIRA (EXECUTADO)

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDIR JOSE HENNING (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE VENDRUSCOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

resultado obtido por meio do sistema RENAJUD, INTIMO a parte exequente 

para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de outubro 

de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JESSICA VIEIRA MONTARROYOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000010-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JESSICA VIEIRA 

MONTARROYOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Vistos. Trata-se de reclamação em que, designada audiência de 

conciliação, a parte reclamante não compareceu. A justificativa 

apresentada pela reclamante não deve ser acolhida, uma vez que a 

audiência ocorreu no dia 2 de março de 2018, e o print da passagem e do 

exame de tomografia, respectivamente ocorreram-no dia 12 de fevereiro 

de 2018 e 21 de janeiro de 2018. Ademais, a requerente traz aos autos 

apenas o checkin da passagem de ida, não demostrando quando foi 

realizado o retorno da cidade de Campinas, que poderia comprovar que na 

data da audiência estaria naquela localidade. Portanto, observa-se nos 

presentes autos que o requerente não promoveu os atos que lhe 

competiam, demonstrando desinteresse no andamento do feito. Diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO EXTINTO 

sem resolução de mérito, o presente feito. Condeno o autor nas custas 

processuais, em razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de 

julho de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010157-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (EXEQUENTE)

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 14285913, INTIMO a parte autora para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de outubro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOSE ELCIDENE GOMES ANDRADE (REQUERENTE)

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: 

1001507-31.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE ELCIDENE GOMES 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. 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, 27 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011682-67.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (REQUERENTE)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO (ADVOGADO(A))

BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA (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, 04 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PETULA QUENIA ANDRADE CAVALCANTI OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000064-16.2016.8.11.0045. REQUERENTE: PETULA QUENIA ANDRADE 

CAVALCANTI OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Na fase de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado 

para efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos 

autos o pagamento do crédito. Além disso o exequente manifestou 

concordância com o pagamento da quantia depositada nos autos. 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, o correto é a extinção da presente execução, 
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ser extinta pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do 

Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO a presente 

execução, 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). Intime-se as partes da decisão. Certificado o trânsito em 

julgado, bem como cumprido o determinado no Provimento 68 do Conselho 

Nacional de Justiça, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência 

da quantia depositada nos autos, devendo ser observados os dados 

bancários para transferência informados no Id. 11698548. Intime-se a 

reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do 

valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 27 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011914-79.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

TELMO OTTO WAZLAWICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011914-79.2015.8.11.0045. REQUERENTE: TELMO OTTO WAZLAWICH 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Intimem-se as partes do retorno dos 

autos da Turma Recursal devendo requer o que de direito e interesse no 

prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo 

determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-32.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

JAYRON HENRIQUE DA SILVA DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI - BRASIL TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010294-32.2015.8.11.0045. REQUERENTE: JAYRON HENRIQUE DA 

SILVA DINIZ REQUERIDO: OI - BRASIL TELECOM S.A. Vistos. Intimem-se 

as partes do retorno dos autos da Turma Recursal devendo requer o que 

de direito e interesse no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja 

requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação da parte reclamada, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003574-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

KATIANA CANTANHEDE PALHANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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, 04 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 14638722, INTIMO a parte autora para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de outubro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003576-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (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 CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 04 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004402-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LELES RIBEIRO (EXECUTADO)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010782-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

JANICE SPANIOL (ADVOGADO(A))

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELTRUDE SENA DE JESUS (EXECUTADO)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 
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parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41365 Nr: 1671-57.2011.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METÓDIO SENDESKI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDETI E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO * - OAB:4.070, WALESKA SOUZA DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 18.639/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO, tendo as partes acima 

identificadas, que foi ajuizada na data de 17.11.2011, obejtivando o 

arresto de bens dos requeridos para assegurar o pagamento da divida no 

valor de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscenots reais), decorrente de um 

contrato de confissão de dívida.

Pois bem, até a presente data não foram encontrados nem valores ou 

bens a serem arrestados (pp. 78/80) e os requeridos não foram 

localizados para citação (certidões de p. 72/73).

Observando o contrato de confissão de dividas e duplicatas emitidas 

verifica que os referidos titulos já encontram-se vencidos desde o ano de 

2010, ou seja o último vencimento aconteceu na data de 25.11.2010 (p. 

22), e o último protesto interruptivo da prescrição ocorreu no mês de 

agosto de 2010 (p. 34 e 47), de modo que eventual ação de cobrança e ou 

monitória encontra-se definitivamente obstada pela ocorrência da 

prescrição, eis que já passados mais de 5(cinco) anos do vencimento da 

divida, nos termos do art. 206, § 5°, inciso I, do CC.

Portanto a presente demanda perdeu seu objeto, já que a pretensão de 

cobrança encontra-se prescrita.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, face a ausência de interesse superveniente de agir, com fulcro 

no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas remanescente eis que recolhidas quando do ajuizamento da 

ação (p. 12).

Transitada em julgando, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42267 Nr: 2575-77.2011.811.0045

 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: M. ZALEN VIEIRA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO SAMPAIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 1.JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS ajuizada por M. ZALEN VIEIRA LTDA - ME em face 

de FRANCISCO ANTONIO SAMAPIO RODRIGUES.2.Condeno o requerido 

ao pagamento do dano material, no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e 

quatrocentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC a partir da data do contrato, ou seja, desde 

04.12.2010 (p. 24).3.Condeno o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a titulo de danos morais, com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data desta 

decisão;4.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários do advogado do autor, no valor de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor total da condenação.Após, o trânsito em julgado, intimem-se 

as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento, com as anotações e cautelas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30273 Nr: 321-05.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 6431-44.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ARAUJO FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por RAIMUNDA 

ARAUJO FIRMINO DA SILVA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, a partir da data do 

requerimento administrativo, ou seja de 14.03.2014 (p. 28), nos termos do 

artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/, descontadas as parcelas já pagas a 

titulo de auxilio doença no trâmite processual, e, respeitada a prescrição 

quinquenal. A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC.Os juros moratórios 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores.Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

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.Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93.Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão, não está sujeita a reexame necessário, 

nos termos do § 3º do art. 496, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91624 Nr: 5511-07.2013.811.0045

 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: LDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO, de consequência DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, LUZIA 

DA SILVA FREIRE e JOSÉ FREIRE, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, em razão da gratuidade da justiça que defiro neste ato 

às partes.Transitada em julgado expeça-se o competente mandado 

averbatório ao Cartório de Registro Civil, ressaltando que a cônjuge varoa 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: LUZIA DA SILVA.Ultimadas 

as providências acima, arquivem-se os autos com as baixas de 
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estilo.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003800-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

KAROLINY FERLIN (REQUERENTE)

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO FERLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1003800-71.2018.811.0045 ABERTURA DE INVENTÁRIO 

REQUERENTE: KAROLINY FERLIN ALBIERI VISTOS. Recebo o presente 

INVENTÁRIO e nomeio como inventariante KAROLINY FERLIN ALBIERI, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, mediante TERMO nos 

autos. Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar as 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado, 

observados os termos da regra ínsita no artigo 620, do mesmo Estatuto 

Processual. Depois de apresentadas às primeiras declarações, citem-se 

os herdeiros, a Fazenda Pública para que se manifeste, nos termos do 

artigo 626, do CPC. Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o comprovante 

de recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis, ou prova da 

isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta emitida 

pela agência fazendária. Providencie a inventariante, por ocasião da 

apresentação das primeiras declarações, bem como certidões fiscais 

atualizadas (Fazendas Nacional, Estadual e Municipal). Sem prejuízo, 

oficie-se ao INSS para o encaminhamento de certidão de inexistência de 

mais herdeiros habilitados em nome do De Cujus no prazo de 10 dias. 

Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos para deliberação. 

Após, cite-se a ilustre representante da Fazenda Pública Estadual. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002949-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL (ADVOGADO(A))

SALVINA DOS SANTOS VIDAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002949-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

SALVINA DOS SANTOS VIDAL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Verifica-se dos autos, que a requerente pugnou pela 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme 

documento de ID n° 14620667. Pois bem, indefiro o pedido de 

reconsideração, pelos fundamentos explanados na decisão de ID n° 

14578875. Aguarde-se o prazo para apresentação de defesa pela parte 

requerida. Com a manifestação, ou certificado o decurso do prazo in albis, 

manifeste-se a parte requerente. Após, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000910-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IVAN MISSEL BIANCON (REQUERENTE)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1000910-62.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos sob a ID n.º 14952443 

contra a sentença de ID n.º 14661774. Pois bem. Primeiramente importa 

destacar acerca das peculiaridades acerca 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.” No caso dos autos, de fato a 

decisão objurgada foi omissa nos pontos indicados pelo embargante. 

Posto isto, ACOLHO os embargos declaratórios levantados pelo instituto 

requerido para sanar contradição encontrada no dispositivo da sentença 

de ID n.º 14661774. Dessa forma, onde se lê: “Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CIVIL, 

para determinar a retificação dos seguintes registros civis: Certidão de 

Casamento de Lourenço Biancon e Emilia Maglia (ID n° 12114959), para 

constar Lorenzo Biancon e Teresa Milan; Certidão de Óbito de “Lourenço 

Biancon” (ID n° 12115028), para constar Lourenzo Biancon; Certidão de 

Nascimento de Dante Carlos Biancon (ID nº 12114988), para constar a 

filiação Lourenzo Biancon e avó paterna Teresa Milan; Certidão de 

Casamento de Dante Carlos Biancon e Samni Missel (ID n° 12114993), 

para constar nome do genitor Lourenzo Biancon e Certidão de Nascimento 

de Carlos Ivan Missel (ID n° 12114962), para constar o nome do avô 

paterno Lourenzo Biancon. Expeçam-se os respectivos mandados de 

averbação aos Cartórios de Registro Civil respectivos, conforme indicado 

na petição de ID n° 12114894 – pp. 06/07), para que se façam as 

retificações necessárias, devendo as referidas Serventias encaminharem 

a este Juízo, as cópias dos registros civis devidamente retificados.” 

Leia-se: “Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CIVIL, para determinar a retificação dos 

seguintes registros civis: Certidão de Casamento de Lourenço Biancon e 

Emilia Maglia (ID n° 12114959), para constar Lorenzo Biancon e Teresa 

Milan, constar também o nome dos avós paternos para ANTONIO 

BIANCON e TERESA MILAN, e ainda, a idade de casamento do cônjuge 

varão para 25 (vinte e cinco) anos; Certidão de Óbito de “Lourenço 

Biancon” (ID n° 12115028), para constar Lourenzo Biancon, correção da 

idade de falecimento para 65 (sessenta e cinco) anos, naturalidade 

italiana, bem como o nome de sua mãe para TERESA MILAN; Certidão de 

Nascimento de Dante Carlos Biancon (ID nº 12114988), para constar a 

filiação Lourenzo Biancon e avó paterna Teresa Milan; Certidão de 

Casamento de Dante Carlos Biancon e Samni Missel (ID n° 12114993), 

para constar nome do genitor Lourenzo Biancon e Certidão de Nascimento 

de Carlos Ivan Missel (ID n° 12114962), para constar o nome do avô 

paterno Lourenzo Biancon. Sirva a presente sentença como mandado.” No 

mais, mantenho os demais termos da aludida decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27259 Nr: 1715-22.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Agostinho Didonet - ME, Milton Agostinho 

Didonet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 
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Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B

 Inicialmente, proceda às retificações sistêmicas e físicas, tendo em vista 

a constituição de advogado pela parte executada, intimando-se, 

posteriormente, esta, acerca da presente decisão.

 Após, remetam-se os autos com vistas à exequente para, querendo, 

manifestar-se em 10 (dez) dias, acerca do pedido e documentos de fls. 

300/321.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 92302 Nr: 1809-91.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Genova, Ivanildo José Genova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada acerca da decisão proferida no dia 28/09/2018, a qual segue: 

No que se refere à expedição de mandado de penhora, não vemos óbice 

em seu deferimento, eis que o executado descumpriu o acordo 

homologado nos autos.Por tal razão, determino a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Bilac/SP, com a finalidade de realizar 

penhora, avaliação e intimação de bem imóvel em nome da executada, 

conforme descrito na Cédula de Crédito Bancário às fls. 61.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 o bem móvel indicado às fls. 119, 

independentemente do local onde se encontrar o bem, 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 

intimação, conforme acima determinado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27953 Nr: 2424-57.2009.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odacir Martins Santeiro - 

OAB:OAB/GO 12.544

 Trata-se de execução de alimentos ajuizada por EDUARDA RODRIGUES 

DA SILVA GOMES, representada por sua genitora Sra. Vaina Rodrigues 

da Silva, em face de ITAMAR MOREIRA GOMES, todos qualificados no 

encarte processual.

 Realizados vários atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a 

homologação (fls. 267/274), bem como a suspensão do processo até o 

adimplemento integral e, ainda, a lavratura de alvará de soltura, devido ao 

cumprimento do mandado à fl. 280.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC, devendo os autos ser remetido ao arquivo provisório até a 

data do cumprimento da obrigação ou, eventualmente, comunicada o seu 

descumprimento.

 2 – Diante do requerimento da exequente, ante a comprovação dos 

depósitos à fl. 274, EXPEÇA-SE alvará de soltura em nome do devedor 

ITAMAR MOREIRA GOMES, salvo se por outro motivo não estiver recluso.

3 – No ato de soltura, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, comprove que realizou providência para o desconto da pensão 

alimentícia em sua folha de pagamento, conforme restou avençado entre 

as partes.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 2959-78.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Souza - 

OAB:OAB/MT 18.772, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:8208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 Vistos e etc...

Ao autor para dar andamento no feito, no prazo legal, transcorrido o prazo 

in albis, certifique-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82376 Nr: 1219-85.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amintas Evangelista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84934 Nr: 3772-08.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000601-50.2017.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA REGINA SOUSA 

DOS SANTOS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, etc. 

Tratam-se os presentes autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizado por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO DETRAN-MT em face de CLAUDIA REGINA SOUSA DOS 

SANTOS, alegando nulidade de citação. Pois bem. Tendo em vista que a 

impugnante não logrou êxito em comprovar suposta nulidade de citação, 

não há de se falar em improcedência dos pedidos para cumprimento de 

sentença. Isto porque no provimento jurisdicional originário foi reconhecida 

a revelia da impugnante ante o não comparecimento em audiência 

conciliatória, mesmo após devidamente citada, conforme atesta id 8020234 

e demais fundamentos já contidos na sentença proferida. A presente 

impugnação tem evidente cunho protelatório, uma vez que deixa de 

apontar qualquer nulidade na citação questionada, limitando-se na 

tentativa de procrastinar o cumprimento de sentença. Nesse sentido, tem 

orientado nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIM PROTELATÓRIO - REEXAME DE MATÉRIA 

DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

O embargante pretende reabrir discussão de matéria já apreciada na fase 

de conhecimento e devidamente acobertada pela coisa julgada. 2. Desta 

forma, não traz o embargante à apreciação qualquer das hipóteses 

elencadas no art 52, inc. IX, da Lei 9099/95, os embargos não podem ser 

recebidos e conhecidos. 3. ISTO POSTO, rejeito os embargos 

apresentados, por incabíveis, visto ter sido o pedido da reclamante, 

julgado procedente, determinando o regular processamento da execução, 

em seus ulteriores termos. 4. Sentença mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários advocatícios fixados 

em 15% do valor condenação, mais custas processuais, a cargo da 

recorrente. (RI 1091/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 15/07/2010, Publicado no DJE 23/09/2010)” Dispositivo Diante 

do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

interposta pela impugnante, uma vez que são manifestamente 

protelatórios, devendo o processo de execução prosseguir nos exatos 

termos contidos em sentença. Dou a presente por publicada. Às 

providências 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000877-47.2018.8.11.0021 REQUERENTE: THIAGO MAGALHAES BELLO 

DINIZ 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 THIAGO 

MAGALHAES BELLO DINIZ 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. Desta 
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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 THIAGO 

MAGALHAES BELLO DINIZ 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000877-47.2018.8.11.0021 REQUERENTE: THIAGO MAGALHAES BELLO 

DINIZ 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 THIAGO 

MAGALHAES BELLO DINIZ 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, 
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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. 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, 
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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 THIAGO 

MAGALHAES BELLO DINIZ 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a advogada da 

parte promovente para no prazo de 10 (dez) dias requerer que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEIBES RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFO E DOU FÉ QUE PROMOVO A INTIMAÇÃO DA 

ADVOGADA DO PROMOVIDO, PARA NO PRAZO DE 15 DIAS DAR INICIO 

A FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19149 Nr: 2297-90.2007.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Jose Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley do Socorro 

Franco - OAB:186.647

 Autos nº 2297-90.2007.811.0021 - Código: 19149

Réu: HUMBERTO JOSÉ BERNARDINO

 Vistos etc.

Renove-se o mandado de prisão (fls. 1335/1336) em desfavor Humberto 

José Bernardino com validade até 30/08/2025, encaminhando para a 

Delegacia de Polícia Civil, Policia Militar, comarcas vizinhas, Polinter, 

devendo ser registrado no BNMP (Banco Nacional de Mandados de 

Prisão).

 Em caso de cumprimento do mandado, volvam-me os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se o MPE para informar endereço para cumprimento do mandado.

Aguarde-se os autos na secretaria até o cumprimento do mandado, ou o 

transcurso do prazo de suspensão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 29 de novembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34122 Nr: 3133-58.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Inacio da Silva, Fernando Lazaro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Carlos de Oliveira 

Beltrame - OAB:OAB/GO 33.104, Gessy James da Silva de Melo - 

OAB:GO 32057, Katia Cristina Nunes de Almeida - OAB:35.824/GO

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) Fernando Lázaro da 

Silva, para que, no prazo de 05 dias, apresente alegações 

finais/memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 4477 Nr: 554-55.2001.811.0021

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 11 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 13:30 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM 

LOCAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 19149 Nr: 2297-90.2007.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Jose Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley do Socorro 

Franco - OAB:186.647

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente resposta à acusação

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000259-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

VANESSA GOMIDE MARTINS TIBURCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BORGES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000259-08.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $146,820.22 ESPÉCIE: [Oitiva]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIAO BORGES DE SOUZA Endereço: Rua 

Silvio José de Castro Maia, 810, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 
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78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

efetuar no prazo 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do oficial de 

justiça no valor de XXXXX, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). , 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000370-89.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS (ADVOGADO(A))

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTEIR GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000370-89.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: BUNGE ALIMENTOS S/A Endereço: RODOVIA JORGE 

LACERDA, KM 20, POÇO GRANDE, GASPAR - SC - CEP: 89110-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OTEIR GOMES DE OLIVEIRA Endereço: BR 364, KM 07, 

Posto Areia Branca, Boiadeiro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar no 

prazo 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do oficial de justiça no 

valor de XXXXX, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto 

à central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao 

teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a 

consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). , 

4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89567 Nr: 5979-07.2017.811.0020

 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: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS DESCONHECIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Requerente, para informar aos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias o cumprimento do ato, nos termos da decisão transcrita" ultrapassado 

o prazo assinalado de 30 (trinta) dias, deverá o requerente 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".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89082 Nr: 5676-90.2017.811.0020

 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: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 89082

Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora online, nos termos das normas que regem a 

matéria.

Tendo em vista que a penhora online realizada obteve pleno êxito, 

intime-se regularmente o Requerido para que, em desejando, no prazo 

legal, se manifeste a respeito.

 Ultrapassado o prazo legal, com ou sem a manifestação do Requerido, 

certifique-se e abra-se o mesmo prazo legal para que o Requerente se 

manifeste, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 03 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71976 Nr: 1505-27.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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 CITROEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecília Costa do Amaral 

Almeida - OAB:300.946/SP, Ferdinando Melillo - OAB:42.164/SP, 

Paulo Eduardo Melillo - OAB:76.940/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71976

Vistos.

Haja vista que até o presente momento o Requerido não foi citado/intimado 

por insuficiência do endereço, INDEFIRO o requerido na referência n.º 30.

Intime-se o Requerente para informar o endereço correto do Requerido 

para cumprimento da decisão de referência n.º 04, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (inciso IV do artigo 485 do CPC).

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 03 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14565 Nr: 876-39.2005.811.0020

 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: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GUILHERME CHELA, MARIZA 

APARECIDA ROSA CHELA, MARIA OTONI ROSA, ANESIO BARCELO 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DÁRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13226-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 Código nº 14565Vistos.(...)É o relatório. Fundamento e DECIDO. 

Inicialmente, com a vênia ao manifestado pelo D. Advogado da Exequente 

às fls. 200/201, no tocante que a mesma e os Executados não se 

utilizaram de incidentes processuais que demandassem tempo para 

análise e pronunciamento deste Juízo, ao que parecem, não condiz com a 

realidade e registros feitos alhures, somente a titulo de exemplo: I – após, 

determinação deste Juízo, a Exequente apresentou emenda a inicial em 

03/11/2005 (fls. 23); contudo, em 12/08/2010, após transcorrido quase 05 

(cinco) anos, já constando data para praça dos bens, a Exequente 

apresenta nova emenda a inicial requerente a desconsideração da petição 

de fls. 23.Assim, é de se imaginar e/ou constatar, ao menos em tese, os 

demais incidentes ocorridos nos autos que o fazem tramitar por mais de 

13 (treze) anos. No mais, antes de analisar o pedido de fls. 176/177, 

encontrando em vigor a atual norma processual civil, DETERMINO: I – 

intimem-se os Executados para se manifestarem sobre o requerido às fls. 

176/177, bem como, sobre a avalição de fls. 196/197, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão: registrando que, caso apresente 

discordância, que o faça de forma fundamentada e com documentos 

idôneos; e,II – Intime-se o Exequente para que apresente as matrículas 

atualizadas dos imóveis penhorados e já alienados, bem como, certidão 

referente aos débitos federal, estadual e municipal dos mesmos, no prazo 

de 10 (dez) dias; registrando que, no tocante a matricula atualizada, se for 

o caso, e demonstrado pela Exequente, com documento idôneo, a 

impossibilidade de obtê-la, poderá a Senhora Gestora requisita-la. 

Cumpridas TODAS as determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.Alto Araguaia/MT, 02 de outubro de 

2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 26212 Nr: 634-41.2009.811.0020

 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: JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Tendo em vista a informação na petição do D. Advogado do 

Requerente, acostada às fls. 174, de que o Requerente já se encontra 

aposentado por idade rural, verifico no presente caso a perda do objeto e, 

consequentemente, a superveniência de pressupostos para a 

continuidade do presente feito, motivos pelos quais determino a extinção 

do mesmo sem resolução do mérito. Após as anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito. Cumpra-se, realizando e 

expedindo os necessários. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58881 Nr: 1585-59.2014.811.0020

 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: NIRAIDES ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE LOURENÇO DE ARAÚJO 

- OAB:18.574-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO: “Vistos. Consta do Sistema Apolo que a Advogada da 

Requerente, Dra. Luciene Lourenço de Araújo, foi devidamente intimada 

via DJE n°10323, disponibilizado em 23/08/2018 e publicado em 

24/08/2018, contudo, em que pese ter sido devidamente intimada, a Douta 

Causídica, injustificadamente, não compareceu à oralidade. Sendo assim, 

determino a intimação da Douta Causídica para que, no prazo de 05 dias, 

justifique o motivo de sua ausência, uma vez que trouxe prejuízo à 

Requerente, uma vez que por ser constituída há impedimento legal na 

designação de Advogado Ad Hoc e a instrução processual que 

iniciar-se-ia e terminaria nesta data não foi realizada única e 

exclusivamente por sua ausência; registrando-se ainda, que se trata de 

processo em que a Requerente pleiteia benefício previdenciário. No mais, 

redesigno a oralidade para o dia 13 de dezembro de 2018, às 16 horas 

(horário oficial do Estado). Cumpra-se, realizando e expedindo os 

necessários. Às providências.” Encerro a presente oralidade às 

15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53174 Nr: 2653-15.2012.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEMIR GUILERME CHELA, MARIZA 

APARECIDA ROSA CHELA, MARIA OTONI ROSA, ANESIO BARCELO 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO BAROSA GUIMARÃES 

CARNEIRO - OAB:33.891//GO, LUIZ DÁRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13226-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53174

Vistos.

Certifique a Senhora Gestora se foi cumprida as decisões de fls. 49 e 80; 

caso não tenha realizado, proceda IMEDIATAMENTE.

 Intime-se os Executados para se manifestarem sobre a petição de fls. 

76/78, no prazo de 10 (dez) dias; registrando que, caso haja discordância 

deverá ser apresentada fundamentadamente e com documentos idôneos, 

sob pena de preclusão.

 No mais, deixo de intimar os Executados quanto a avaliação do imóvel 

penhorada, uma vez que conforme constado pela Exequente, trata-se de 

imóvel constante nos autos em apenso de código n.° 14565, o qual consta 

já determinação para ambas partes cumprirem.

 Cumpridas TODAS as determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 02 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 64975 Nr: 1906-60.2015.811.0020

 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: MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA 

- OAB:10464, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - OAB:7487-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64975Vistos. (....) Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO.Inicialmente, cumpre registrar que, desde a 

apresentação para abertura do Inventário do de cujus Francisco Assis de 

Souza, houveram inúmeras situações informadas nos autos quanto aos 

bens e dividas adquiridos/contraídas pelo mesmo. Postergo a análise dos 

pedidos de referências n.°s 76, 77, 82, 84, 91 e 92, uma vez que os fatos 

demandam peculiaridades e maiores esclarecimentos, ao passo que, após 

decisão que nomeou a Inventariante, os demais Herdeiros apenas 

apresentaram impugnações as primeiras declarações (ref. 76/77), vindo 

interpor incidentes de remoção da mesma a posteriori (ref. 82/84). Feito 

estes registros, para melhor elucidação e prestação jurisdicional, 

DETERMINO: I – intime-se a Inventariante para se manifestar sobre as 

petições de referências n.°s 76, 77, 82, 84, 91 e 92, e ainda, para que: a - 

apresente a relação dos bens e das dividas do de cujus, constando 

informações pormenorizadas/detalhadas; b – informar as dividas 

detalhadas (incluindo ações em tramite), indicando, caso tenha, os bens 

que foram dados em garantias; c - informar as contas bancárias do de 

cujus, apresentando o saldo e extrato bancário desde a data do óbito até 

a presente data; e, d – informar em que fase encontra-se o recolhimento 

do ITCMD; deverá cumprir as determinações retro no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de imediata remoção do cargo de Inventariante, sem 

prejuízo das demais cominações legais;II – Após, o cumprimento das 

determinações do item I, intimem-se os Herdeiros para se manifestarem 

(inclusive sobre o pedido de referência n.° 91), no prazo de 20 (vinte) 

dias; e, III – cumprida as determinações e ultrapassado os prazos, 

certifique, após dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para 

manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo prazo legal. 

Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.Alto Araguaia/MT, 

04 de outubro de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30404 Nr: 1090-54.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ SALMAZO, RICARDO AUGUSTO 

SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 30404

Vistos.

 Haja vista a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação, a ser 

realizada entre os dias 05 a 09 de novembro de 2018, DESIGNO Audiência 

de Conciliação para o dia 08 de Novembro do presente ano, às 13h:00min, 

horário de Mato Grosso, devendo a Senhora Gestora providenciar as 

intimações necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 01 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30403 Nr: 1089-69.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SALMAZO, SÉRGIO LUIZ 

SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 30403

Vistos.

 Haja vista a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação, a ser 

realizada entre os dias 05 a 09 de novembro de 2018, DESIGNO Audiência 

de Conciliação para no dia 08 de Novembro do presente ano, às 

12h:00min, horário de Mato Grosso, devendo a Senhora Gestora 

providenciar as intimações necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16945 Nr: 553-97.2006.811.0020

 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: O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDÓXIA MARTINS MORBECK, HAMILTAN 

MARTINS DE BARROS, DUPLANIL MARTINS PEIXOTO, MANOEL MARTINS 

DE ALMEIDA (ESPÓLIO) TAMBÉM CONHECIDO POR MANÉ CATIRA, 

ADILES AMARAL MORAIS SALES, JEANE PRISCILA AMARAL ARAÚJO, 

JULIANA SUBTIL ALVES, LEONARDO SUBTIL MARTINS DE ALMEIDA, IONE 

SUBTIL DE ALMEIDA, ANDRÉA SUBTIL ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243, Elizangela de Almeida Vitalino - OAB:12.741 - MT, 

IRAN NEGRÃO FERREIRA - OAB:7.209/PR, JOSÉ MORAES SALLES 

NETO - OAB:112.688/SP, ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - 

OAB:14.398/MT, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - OAB:4076, 

SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4.960-MT

 Código nº 16945

META 2/2018

Vistos.

Trata-se ação de desapropriação proposta pelo Município de Alto 

Araguaia – MT em face de Eudoxia Martins Morbeck, Hamiltan Martins de 

Barros, Duplanil Martins Peixoto, Adiles Amaral Morais Sales, Jeane 

Priscila Amaral Araújo e Espólio de Manoel Martins de Almeida, referente 

uma porção de terras com a área de 50.000m2 (cinquenta mil metros 

quadrados), a ser desmembrado de uma área maior de 300.000m2 

(trezentos mil metros quadrados), objeto da matrícula n.º 1.688 do Cartório 

do Registro de Imóveis desta Comarca.

 Durante a instrução processual, os autos foram remetidos para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca - CEJUSC, 

sendo que, realização a sessão, restou frutífero acordo (fls. 269/279).

Vieram os autos conclusos.

 É o sucinto relatório. Fundamento e DECIDO.

Autos tramitando desde 31/03/2006.

No tocante ao acordo formulado entre os contendores (fls. 269/279), 

verifico que as partes foram devidamente acompanhadas e/ou 

representadas, não visualizando/constatando nenhuma irregularidade que 

pudesse causar qualquer óbice quanto a sua homologação.

ANTE AO EXPOSTO, HOMOLOGO, por sentença, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes (fls. 

269/270) e informações (fls. 299/300), tornando parte integrante desta 

sentença. Em conseqüência, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, determinando que a 

Senhora Gestora proceda com o necessário.

 Sem condenação em custas e honorários.

P. R. I. Cumpra-se. Após o trânsito e julgado e as anotações de estilo, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 314 de 772



2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000392-50.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLETE LUCKEMEYER DE MELO (EXEQUENTE)

RODRIGO CAMPOS MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VALERIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

L M - COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARILIA MAIA RABELLO QUEIROZ (EXECUTADO)

ANTONIO MARCELINO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

SANDRA ROSIMERE HERMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA 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 Autor 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), emitindo a guia 

para depósito no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

após comprovar o pagamento através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado. Alto Araguaia - MT, 4 de outubro 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000375-14.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (EXEQUENTE)

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000375-14.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de Execução de 

Honorários Advocatícios que NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI 

interpôs contra o ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos 

autos. 2. Pois bem. Considerando o art. 2º da Lei n. 12.153/2009, que 

dispõe sobre a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o § 

4o do mesmo artigo, que estabelece como absoluta esta competência, no 

Foro em que estiver instalado, DECLINO da competência para o 

processamento do feito, determinando a remessa do mesmo ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alto Araguaia/MT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000414-11.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SOUZA MAGALHAES (IMPETRANTE)

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000414-11.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: EDENILSON SOUZA MAGALHAES IMPETRADO: 

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO Vistos. 1. 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDENILSON SOUZA 

MAGALHÃES contra ato coator do CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE 

PEIXOTO, visando ordem mandamental para liberação de mercadoria, 

contendo em seu bojo pedido liminar. 2. Alega que foi lavrado o termo de 

apreensão e depósito n. 1136927, em decorrência dos documentos fiscais 

apresentados não estarem vinculados às mercadorias transportadas. 3. 

Aduz o impetrante que a apreensão seria ilegal, pois não poderia ter sido 

utilizada como meio coercitivo para recebimento de tributos. 4. Requer, ao 

final, concessão de medida liminar para determinar a liberação da 

mercadoria apreendida. 5. Assim sendo, passo à análise do pedido liminar. 

6. Debruçando-me mais agudamente sobre o tema, e analisando com maior 

profundidade o teor do enunciado sumular 323 do STF, entendo que a 

aplicação deste refere-se apenas à cobrança de tributos anteriores à 

apreensão. Nesse ínterim, destaco trecho do acordão número 

53969/2015, o qual corresponde a paradigma para o novo entendimento 

adotado: “Quanto ao verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência 

Predominante no Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicado somente 

quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de 

cobrança de tributos anteriores não relacionados às apreendidas. Desse 

modo, se a mercadoria encontrar-se desacompanhada de nota fiscal, ou 

de comprovante do diferencial de alíquotas (se for o caso); estiver 

submetida ao regime especial de recolhimento de ICMS sem comprovante 

de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração 

material à legislação tributária, a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / 

Remessa Necessária 53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 

03/02/2016). 7. Ao analisar os autos, verifico que, consoante o termo de 

apreensão e depósito n. 1136927, a autoridade coatora, ao lavrar o 

mencionado TAD, também lançou o tributo de ICMS em relação ao 

contribuinte, ora impetrante, em virtude da presente operação de 

transporte, asseverando, inclusive, que a mercadoria estaria 

desacobertada por notas fiscais, o que justifica a manutenção da 

apreensão das mercadorias e impossibilita ao menos, a princípio, a 

incidência da Súmula 323 do STF. 8. Nesse sentido encontram-se as 

seguintes construções jurisprudenciais: APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE 

MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS 

VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — DOCUMENTO PARTICULAR 

— INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NECESSIDADE DO 

CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar 

infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no 

transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais 

vinculados à operação. O documento particular, contrato de locação, não 

constitui prova líquida e certa para o fim de impetração de mandado de 

segurança, ante a necessidade de submetê-lo ao contraditório, nos 

termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. Recurso provido 

(Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no 

DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS 

FISCAIS VINCULADAS - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES. QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE 

CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste 

ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de 

efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem 

os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. A existência de 

questões eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da 

prova para o fim de impetração de mandado de segurança, ante a 

necessidade de submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, 

do Código de Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 

37443/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). 9. Trago a lume 

construção jurisprudencial para corroborar o exposto: REEXAME 

NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE 

MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS 

VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar 

infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no 

transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais 

vinculados à operação. Sentença retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – (Sem grifos na redação 

original). 10. Assim, não resta caracterizado o relevante fundamento da 

demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 12.016/2009. 11. Ante ao 

exposto, não vislumbro a presença do fumus boni juris, necessário à 

concessão da liminar pleiteiada. 12. Diante do exposto, NÃO CONCEDO a 

ordem liminarmente à impetrante. 13. RECEBO a presente ação, eis que 

presentes os requisitos necessários. 14. Por conseguinte, considerando o 

teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do IRDR n. 

1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do incidente, 

Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que determinou a 

suspensão da tramitação dos processos pendentes de julgamento no 

território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a legalidade de 

apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre uma 

obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, ainda, o 

recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime cautelar 

administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, até o 

deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 15. 

INTIME-SE. 16. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000438-39.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BRAMBILLA (AUTOR(A))

EDIVANDE JOSE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jeferson (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000438-39.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): DAVID BRAMBILLA RÉU: JEFERSON Vistos. 1. Compulsando 

os autos verifico que a parte requerente não indicou o polo passivo da 

ação, o que resta necessário, mormente trata-se de ação petitória. 2. Por 

conseguinte, anoto que o valor a ser atribuído à causa deve corresponder 

ao do bem objeto do pedido, nos moldes do art. 292, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. 3. Vislumbro, ainda, que não foram carreados aos autos 

documentos que comprovem a insuficiência de recursos para pagar 

custas processuais, o que pode ser demonstrado, inclusive, com a cópia 

da declaração anual de imposto de renda. 4. Ante ao exposto, INTIME-SE a 

parte requerente com a finalidade de emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000483-43.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TITRONIC COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP (IMPETRANTE)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000483-43.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: TITRONIC COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA Vistos. 1. Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por TITRONIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP contra ato coator do CHEFE 

DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem mandamental para 

liberação de mercadoria, contendo em seu bojo pedido liminar. 2. Alega 

que foi lavrado o termo de apreensão e depósito n. 1134167-2, em 

decorrência das mercadorias transportadas não estarem vinculadas aos 

documentos fiscais apresentados. 3. Aduz o impetrante que a apreensão 

seria ilegal, pois não poderia ter sido utilizada como meio coercitivo para 

recebimento de tributos. 4. Requer, ao final, concessão de medida liminar 

para determinar a liberação da mercadoria apreendida. 5. Assim sendo, 

passo à análise do pedido liminar. 6. Debruçando-me mais agudamente 

sobre o tema, e analisando com maior profundidade o teor do enunciado 

sumular 323 do STF, entendo que a aplicação deste refere-se apenas à 

cobrança de tributos anteriores à apreensão. Nesse ínterim, destaco 

trecho do acordão número 53969/2015, o qual corresponde a paradigma 

para o novo entendimento adotado: “Quanto ao verbete nº 323 da Súmula 

da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, deve ser 

aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como 

meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às 

apreendidas. Desse modo, se a mercadoria encontrar-se 

desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de 

alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de 

recolhimento de ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se 

verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, 

a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 7. Ao analisar os 

autos, verifico que, consoante o termo de apreensão e depósito n. 

1134167-2, a autoridade coatora, ao lavrar o mencionado TAD, também 

lançou o tributo de ICMS em relação ao contribuinte, ora impetrante, em 

virtude da presente operação de transporte, asseverando, inclusive, que 

a mercadoria estaria desacobertada por notas fiscais, o que justifica a 

manutenção da apreensão das mercadorias e impossibilita ao menos, a 

princípio, a incidência da Súmula 323 do STF. 8. Nesse sentido 

encontram-se as seguintes construções jur isprudencia is : 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA 

DE EFEITOS PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — DOCUMENTO 

PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — 

NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão que 

visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. O documento particular, 

contrato de locação, não constitui prova líquida e certa para o fim de 

impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-lo 

ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido (Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. A existência de questões 

eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da prova para o 

fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de 

submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 37443/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 09/12/2015). 9. Trago a lume construção jurisprudencial 

para corroborar o exposto: REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença 

retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – 

(Sem grifos na redação original). 10. Assim, não resta caracterizado o 

relevante fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 

12.016/2009. 11. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris, necessário à concessão da liminar pleiteiada. 12. Diante do 

exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante. 13. RECEBO a 

presente ação, eis que presentes os requisitos necessários. 14. Por 

conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE 

DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do 

incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a 

legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre 

uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, 

ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime 

cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, 

até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 

15. INTIME-SE. 16. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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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:

JOSE RUBENS FALBOTA (ADVOGADO(A))

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000243-54.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: VALDIVINO PENA DE FREITAS REQUERIDO: FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA, MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. 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, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 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; 3. 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. 4. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-70.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

MILTON DANTAS PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000229-70.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE ALTO ARAGUAIA, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. 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, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 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; 3. 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. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000360-45.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE (EXEQUENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000360-45.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE EXECUTADO: 

CARDOSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP Vistos. 1. RECEBO a inicial, 

por estarem presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015, que 

tramitará segundo o rito especial do art. 789 e seguintes do CPC/2015. 2. 

DEFIRO os benefício da justiça gratuita. 3. Por força do artigo 827 c/c § 2º, 

I, do artigo 85, ambos do CPC/2015, FIXO honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o quantum debeatur e, para a 

situação de integral pagamento no tríduo legal, reduzo tal verba 

sucumbencial à metade conforme § 1º, do artigo 827 do CPC/2015. 4. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 5. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015. 6. Permanecendo o 

arresto, INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do 

artigo 830 do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da 

parte executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015). 7. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015. 8. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II 

do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o 

encargo pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar 

respectivo termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a 

parte exeqüente, procedendo o meirinho a apreensão e remoção do bem 

móvel em favor da parte credora ou sua imissão na posse de bem imóvel, 

de tudo lavrando certidão pormenorizada (art. 839, CPC/2015). 9. Em 

sendo necessário, a vista de elementos fáticos concretos, deverá o 

arauto certificar acerca da necessidade dos comandos excepcionais de 

arrombamento e reforço policial, promovendo a diligente gestora judicial a 

imediata conclusão do feito consoante §1º e § 2º do artigo 846 do 

CPC/2015. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000382-06.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO (AUTOR(A))

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000382-06.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se de ação de 

concessão de auxílio reclusão com pedido de tutela antecipada proposta 

por NAIR SOFIA BARRETO MACENA e DANIEL BARRETO MACENA, 

representados por sua genitora JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO, em 

face do INSS, alegando para tanto ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício. Do recebimento da inicial 2. Preenchidos 

os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do art. 109 

da Carta Maior, RECEBO a presente exordial no rito ordinário, adequado ao 

processamento de todos os pedidos. 3. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para o recebimento do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, os 

quais passo a analisar. 4. Antes, mister ressaltar que a presente análise 

de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob 

cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se 

da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito 

invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. 5. A 

antecipação dos efeitos da tutela, pretendida na inicial é medida que não 

se impõe, porquanto não estarem presentes os pressupostos que a 

autorizam, notadamente os elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o risco ao resultado útil do processo. 6. Conforme se verifica da 

documentação juntada, a autora não conseguiu demonstrar e/ou provar de 

forma inequívoca a urgência na concessão do benefício pleiteado. 7. 

Nesse prisma, não estando presentes os requisitos para antecipação dos 

efeitos da sentença final no tocante ao recebimento imediato do auxílio 

reclusão, não é correto o concessão do pleito antecipatório nesta fase 

procedimental. 8. Por oportuno, destaco a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO RECLUSÃO. 

TRABALHADOR RURAL.. INICIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. COMPROVADA. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. O auxílio reclusão é benefício previdenciário 

previsto no art. 201, inciso IV, da Constituição Federal/88 e instituído pelo 

art. 80 da Lei n. 8.213/91, devido nas mesmas condições da pensão por 

morte e destinado aos dependentes do segurado de baixa renda. 2. A 

concessão do auxílio-reclusão pressupõe a qualidade de segurado do 

preso, independentemente de carência; o recolhimento à prisão do 

segurado em regime fechado ou semi-aberto; a situação de dependência 

previdenciária do postulante ao benefício, por fim, o requisito relativo à 

baixa-renda do segurado. 3. A concessão do benefício pleiteado pela 

parte autora exige a demonstração do trabalho rural, mediante início 

razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova 

documental plena. 4. No presente caso, houve a demonstração da 

qualidade de segurado especial, comprovada pela certidão de nascimento 

dos filhos, atestando a condição de lavrador para o instituidor do benefício 

(fl.11). Além disso, a prova testemunhal colhida revelou-se apta a 

complementar o início de prova material. 5. Quanto aos 

indexadores/índices de recomposição monetária e balizamento de juros de 

mora alusivos ao período pretérito/vencido, aplicam-se os 

índices/percentuais previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sempre em sua "versão mais atualizada" nos termos detalhados no voto. 

5. Apelação das partes autoras parcialmente provida; (AC 

0031384-68.2017.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 01/03/2018)” 

9. Assim, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela pleiteado pela autora com relação ao benefício previdenciário, sem 

prejuízo da aplicação vindoura do principio “rebus sic standibus”. 10. 

CITE-SE o requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), 

para querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignadas 

às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015, 

observado o disposto no art. 183, do mesmo codex. 11. DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 12. 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. 13. 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. 14. 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”. 15. 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. 16. Aliás, o próprio código 

permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza 

a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). 17. 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. 

18. 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). 19. 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).” 20. 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. 21. 

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. 22. 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. 23. 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. 24. 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. 25. INTIME-SE. 26. 

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.: 97240 Nr: 2952-79.2018.811.0020
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY MENEZES DA ROCHA, THULIO 

APARECIDO JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 DELIBERAÇÃO

Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Compulsando detidamente os autos, verifico que não há que se falar em 

réu preso nestes autos, razão pela qual RECONSIDERO a decisão retro e, 

assim, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 24/10/2018 às 15h00 

(Horário de MT).

2) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59799 Nr: 2269-81.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MIRANDA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, AUTORIZO o levantamento dos valores vinculados aos 

autos, mediante transferência bancária na conta indicada. Antes, porém, 

de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a intimação da parte 

contrária, para tomar ciência do inteiro teor desta decisão, bem como para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal.

 3. Transcorrendo o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, e depois de 

escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 1º, §1º, Provimento nº 

68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico, devendo a 

secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos ao patrono pela 

procuração outorgada.

4. Se não houver indicação de conta corrente para transferência, 

INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se apresentar nos 

autos.

5. Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte 

exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC).

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59708 Nr: 2209-11.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, AUTORIZO o levantamento dos valores vinculados aos 

autos, mediante transferência bancária na conta indicada. Antes, porém, 

de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a intimação da parte 

contrária, para tomar ciência do inteiro teor desta decisão, bem como para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal.

 3. Transcorrendo o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, e depois de 

escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 1º, §1º, Provimento nº 

68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico, devendo a 

secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos ao patrono pela 

procuração outorgada.

4. Se não houver indicação de conta corrente para transferência, 

INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se apresentar nos 

autos.

5. Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte 

exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC).

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56843 Nr: 2602-67.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR EDUARDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, Procurador Judicial do Município de 

Ponte Branca - MT - OAB:

 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 fls. 149.

Alto Araguaia - MT, 03 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 730-17.2013.811.0020

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIENE CORREIA DOS 

SANTOS - OAB:25199/O

 Intima-se a advogada do réu para se manifestar acerca do Cálculo de 

Pena às fls.121, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 1620-58.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZELIA P DO NASCIMENTO - ME (Firma 

Individual), DEUZELIA PAZ CÂMARA, PAULO BERNADO CÂMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, 

VANIA MARIA PASSEBOM - OAB:282267/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerente para, no prazo de 5 dias, providenciar o 

preparo da carta precatória a ser expedida.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 319 de 772



Alto Araguaia - MT, 03 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58125 Nr: 963-77.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE MELO ANICEZIO, ESPÓLIO DE 

MARTA REGINA RODRIGUES DE MELO, MARCELA DE MELO ANICÉZIO, 

RAFAEL RODRIGUES DE MELO ANICÉZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Vistos.

1. Tendo em mira a Semana Nacional da Conciliação, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 08h00.

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 2 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57281 Nr: 275-18.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA BENTO CARDOSO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em mira a Semana Nacional da Conciliação, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 09h00.

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 2 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000380-36.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GLAZIELA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA XAVIER COSTA OAB - 073.877.488-02 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 1000380-36.2018.8.11.0020 

Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Capacidade]->ALVARÁ JUDICIAL 

(1295) POLO ATIVO: Nome: GLAZIELA XAVIER Endereço: AVENIDA 

ARAGUAIA, S/N, ALVORADA, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

Nome: HELOISA HELENA XAVIER COSTA Endereço: AVENIDA 

ARAGUAIA, S/N, ALVORADA, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

POLO PASSIVO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A autora Glaziela 

Xavier, possui 32 (trinta e dois) anos, e atualmente encontra-se sob a 

curatela de sua genitora, Sra. Heloísa Helena, em decorrência de sofrer 

esquizofrenia paranóide, CID10: F20.0. Ocorre que a Sra. Glaziela possui 

01(um) filho de 08 (oito) anos, e em virtude de suas necessidades 

especiais, não dispõe de condições para gestar outro filho. A situação da 

autora é tão delicada, que médico emitiu laudo informando sobre o risco da 

Requerente de ter outro filho, posto que, possivelmente o feto teria 

problemas para se desenvolver em decorrência dos medicamentos que a 

Autora utiliza para estabilizar sua situação mental. Em razão disso, a 

médica da Requerente recomendou, com urgência, a realização de cirurgia 

de laqueadura, haja vista que não pode fazer uso de medicamento 

anticoncepcional, conforme aponta laudo médico.A TOTAL PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO para que seja expedido o competente Alvará Judicial em favor 

da Requerente Glaziela Xavier, para realizar cirurgia de esterilização pelo 

procedimento de laqueadura tubária; DECISÃO: 1. RECEBO a inicial, por 

estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC/2015, que segue 

procedimento especial do art. 719ss do CPC/2015. 2. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015 e, ainda, 

com fulcro na Lei 1.060/50. 3. Conforme regra do art. 721 do CPC/2015, 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC/2015), publicável 

uma única vez no DJE, CITEM-SE os possíveis interessados para fins e 

prazo do art. 721ss do mesmo Código Instrumental Civil.4. Transcorrido o 

prazo, vistas ao MPE, nos termos do artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do 

CPC/2015. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 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, IGOR 

CAVALCANTE DE SOUZA, digitei. Alto Araguaia -MT, 4 de outubro de 

2018. Igor Cavalcante de Souza (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-35.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES GONCALVES RAMOS (REQUERENTE)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPS-SOCIEDADE PRODUTORA DE SAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010055-35.2017.8.11.0020. REQUERENTE: EUCLIDES GONCALVES 

RAMOS REQUERIDO: SPS-SOCIEDADE PRODUTORA DE SAL LTDA - EPP 

Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código 

de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a 

intimação da parte autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da 

certidão que demonstrou a insuficiência do endereço para citação da 

parte ré/executada, conforme movimentação Num. 8679420, contudo, a 

mesma permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo. 5. 

Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

8. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANETE SIMONE DE REZENDE DAVID 01221846108 (REQUERENTE)

SUZANETE SIMONE DE REZENDE DAVID (REQUERENTE)

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA MARIA MOREIRA FURTADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SUL INVEST BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000027-93.2018.8.11.0020. REQUERENTE: SUZANETE SIMONE DE 

REZENDE DAVID 01221846108, SUZANETE SIMONE DE REZENDE DAVID 

REQUERIDO: SUL INVEST BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISSETORIAL Compulsando-se os autos verifica-se que 

o extrato de negativação é datado de 13/02/2014 e 17/03/2014, sendo que 

a demanda fora proposta em 20/02/2018. Assim, converto o julgamento em 

diligência para que a reclamante junte aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

extrato de negativação atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ALTO ARAGUAIA, 15 de agosto de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-63.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES SANZIONE DA SILVA (REQUERENTE)

NEY PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BORGES REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

VICENTE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000126-63.2018.8.11.0020. REQUERENTE: VILMA ALVES SANZIONE DA 

SILVA REQUERIDO: VICENTE FERREIRA DA SILVA VISTOS, Trata-se de 

ação de despejo na qual busca a reclamante reaver imóvel supostamente 

locado ao réu que se nega a sair do mesmo. A parte reclamada, em sua 

defesa, preliminarmente arguiu a incompetência deste juizado em razão de 

que o objeto da ação não permite o seu ajuizamento no presente rito uma 

vez que é necessária a realização de perícia técnica no contrato de 

compra e venda acostado pela autora, arguiu também a ilegitimidade ativa 

da parte por não ser legitima proprietária do imóvel, no mérito, alega ainda 

que a demanda deve ser julgada improcedente, uma vez que não merece 

prosperar as alegações da parte reclamante aduzidas na exordial. O 

processo foi levado a instrução, onde foram colhidos depoimento pessoal 

das partes e testemunhas arroladas pela parte autora e réu. É o essencial, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Então, atento 

aos princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

Preliminar de Incompetência do Juizado Especial. Concernente a preliminar 

de suscitada, não é possível seu acolhimento, uma vez que a parte 

reclamante afirmou em impugnação que o contrato fora confeccionado 

posteriormente a data da suposta compra e venda do imóvel, 

dispensando-se a prova requerida pela parte ré. Preliminar de Ilegitimidade 

Ativa. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a mesma se 

confunde com o mérito da demanda, sendo então, analisada em 

consonância com aquela. Ultrapassada as preliminares, passo à análise 

do mérito da causa. 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. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial 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). Sendo assim, atesto que a ação 

de usucapião (Cód. 21374) movida pelo réu em desfavor da parte Sr. 

Joaquim Alcântara Rabelo fora extinta sem julgamento de mérito, uma vez 

que foi proposta após a morte do mesmo, ocorrida em 02/08/1992, com a 

aludida ação distribuída em 01/10/2007. Observo que em depoimento 

pessoal, a reclamante afirma que locou o imóvel para o réu e que o mesmo 

se recusou a sair de lá, pagou aluguel até o ano de 2006, contudo, deixou 

de quita-lo desde então. A reclamante também confirma a tese inicial, 

pagamento de IPTU, contudo, juntou apenas alguns comprovantes. Já as 

contas de consumo, água e energia, sempre foram quitadas pelo réu. Em 

contraposição dos fatos alegados, em depoimento pessoal, o reclamado, 

disse que o Sr. Joaquim era muito seu amigo e que por permissão deste 

ingressou no imóvel, pois passava necessidade, nunca pagando aluguel a 

aquele. Contudo, em contestação, afirma versão diferente, pois menciona 

que encontrou o imóvel abandonado e, sem a autorização de ninguém, 

ingressou no mesmo, morando até o dia de hoje, bem como, apesar de 

alegar amizade com o Sr. Joaquim, afirma desconhecer seu óbito. As 

testemunhas da reclamante, foram os senhores Ademir Alves dos Santos, 

Hamilton Alves de Oliveira e Juarez de Mesquita que prestaram 

depoimento, todos compromissados nos termos da lei. Em testemunho o 

Sr. Ademir corroborou a tese apresentada pela autora, o Sr. Hamilton, 

informou que residiu no imóvel por três meses no ano de 1.989 pagando o 

aluguel de R$ 100,00 (cem reais) a autora equivalente a moeda corrente 

na época, informou que passou, a pedido da reclamante as chaves do 

imóvel ao sr. Ademir corroborando a informação prestada por ele. Por fim, 

o Sr. Juarez informou que na qualidade de policial foi procurado pela 

autora em razão da negativa do réu em deixar o imóvel. Noutra senda o 

reclamado trouxe duas testemunhas, as Sras. Maria Xavier da Mota e 

Solimar dos Santos Castro. Em testemunho a Sra. Maria informou que 

reside na mesma rua do réu por mais de 30 anos, que ele cultiva hortaliças 

no quintal de sua casa, que conheceu sua esposa indo visita-la em sua 

enfermidade antes de sua morte, que tem conhecimento que a casa era de 

um “povo de Araguanhia”, mas não sabe precisar quem. Já a Sra. Solimar, 

entendo por prejudicado seu testemunho, pois ao que parece tem amizade 

intima com a filha do réu, uma vez que são amigas desde a infância, 

sabendo que o mesmo reside por mais de 20 anos na mesma residência, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 321 de 772



que possuía outra filha enferma, porém não sabendo informar se ele 

comprou o imóvel de alguém ou se o alugou. Pois bem, primeiramente 

saliento que a partir dos documentos carreados aos autos, bem como nos 

depoimentos prestados pelas testemunhas, a relação travada entre as 

partes nestes autos é puramente contratual, sem envolver relação 

consumo, uma vez que o contrato de aluguel é firmado por pessoas 

físicas em outro finalidade. Ora, toda controvérsia se intensifica ainda 

mais, visto que não consta nos autos comprovantes de recibo de aluguel, 

sendo o contrato pactuado verbalmente. Não logrou êxito demonstrar o 

réu que adquiriu a residência do Sr. Joaquim (falecido), agravando-se 

ainda o fato de que contradisse o que dantes fora apresentado em 

contestação. Ademais, ainda que não se falasse na legitimidade ativa da 

reclamante, uma vez que o único documento que demonstra ser ela 

proprietária do imóvel é o contrato de compra e venda firmado com 

procurador do Sr. Joaquim, os depoimentos testemunhais corroboraram 

ser a mesma legitima dona do bem. Atesto ainda que nos autos de 

usucapião, Cod. 21374, ação já extinta sem julgamento de mérito, a autora 

apresentou contestação naqueles autos, demonstrando sua boa-fé em 

reaver o bem que lhe pertence. Ressalto também, que a época do 

ingresso da ação de despejo a reclamante buscou consolidar a 

propriedade, dizendo necessita-la, por isso, apesar da mudança de 

cenário desde então, seu pedido merece ser julgado procedente, uma vez 

que preenche os requisitos para seu tramite no âmbito dos juizados 

especiais. Dessa forma, o despejo do inquilino (réu) é medida que deve 

ser imposta, diante do demonstrativo de propriedade da reclamante e a 

necessidade de desfazimento do negocio firmado. Diante do exposto, à 

vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO as preliminares de 

mérito suscitada, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, 

apenas para condenar o réu a deixar o imóvel no prazo de 90 (noventa) 

dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de ser aplicado multa 

para o caso de descumprimento de ordem judicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000301-91.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA (ADVOGADO(A))

JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS MAIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 08/11/2018, às 13:40horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

4 de outubro 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-32.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 08/11/2018, às 13:50horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

4 de outubro 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

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 403/2018

 O Doutor JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA , M.M. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais etc.

Considerando que a servidora IVETE FELIZARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO, 

matrícula 1167, Gestora Judiciária na 3ª Secretaria do Fórum de Barra do 

Bugres–MT estará em gozo de férias no período de 01/10/2018 à 

10/10/2018.

 RESOLVE:

 Designar a servidora GISELA APARECIDA DOURADO, Técnica Judiciária 

matricula nº 8876, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta 

da 3ª Secretaria da Comarca de Barra do Bugres – MT, no período de 

01/10/2018 à 10/10/2018.

 P. R. e Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 01 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Portaria nº. 408/2018

O Doutor JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA, M.M. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais etc,

 Considerando que a servidora GIRLEY CÂNDIDA FERREIRA , matricula 

3183, Gestora Judicial na 1ª Secretaria do Fórum de Barra do Bugres – MT 

estará em gozo de férias no período de 03/09/2018 à 22/09/2018.

 RESOLVE:

 Designar a servidora, MARIA APARECIDA DE SOUZA, matrícula nº 9257, 

auxiliar judiciária para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta da 

1ª Secretaria da Comarca de Barra do Bugres – MT,noperíodo de 

03/09/2018 à 22/09/2018

 P.R. e Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 28 de setembro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80413 Nr: 2025-62.2012.811.0008

 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: JOÃO LUCIANO GASQUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOARES DA SILVA, RODOLFO CIOTI 

SECAFIN, MAPFRE VERA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:MT 13.451, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo dos Santos - 

OAB:SP-79.986, Douglas Luiz dos Santos - OAB:OAB-SP 166.979, 

HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:SP 26.346, NADIR GONÇALVES 

DE AQUINO - OAB:SP - 116.353, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:SP 177.342

 Ex positis, especialmente com supedâneo no artigo 373, inc. I, do Código 
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de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e dou o 

feito por extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I de 

mesmo Códex.Havendo o autor decaído da totalidade de seus pedidos, 

CONDENO-O ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

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

Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra do 

Bugres/MT, 03 de outubro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81485 Nr: 3159-27.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para intimar o executado para tomar ciência da penhora/bloqueio 

realizado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46976 Nr: 3142-59.2010.811.0008

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PETRUCIA DA SILVA

 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 (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.: 103344 Nr: 3671-05.2015.811.0008

 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: CIRIACO RODRIGUES DE SOUZA, DELICE RODRIGUES 

DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 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.: 134903 Nr: 1485-04.2018.811.0008

 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: CINTIA ALVES DA SILVA

 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:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CINTIA ALVES 

DA SILVA, para condenar o INSS a conceder o benefício do 

salário-maternidade, no valor de 04 (quatro) salários mínimos, 

correspondente ao período de 120 dias, com correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela e juros a partir da data do requerimento 

administrativo ocorrido em 01/03/2018 (fl.22).As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).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). APÓS o transcurso do prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, 

uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132876 Nr: 203-28.2018.811.0008

 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: ELIZIA MARIA DE JESUS MATOS

 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 nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, por conseguinte, CONDENO o Requerido a 

pagar a requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no 

valor do salário de contribuição, inclusive 13º salário, bem como lhe efetue 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso desde 

a data do indeferimento administrativo em 18/12/2017 (p. 21).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). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.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 Deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. 

OFICIE-SE ao INSS para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 

(trinta) dias. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a 
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intimação da Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 2085-59.2017.811.0008

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Pelachim de Souza, ELIZETE PELACHIM, 

FRANCISCO PELACHIM, JOSÉ MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte autora para que manifeste 

sobre as correspondencias devolvidas fls. 61/64.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143212 Nr: 6838-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, ODAVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 598,35 (quinhentos e noventa e oito 

reais e trinta e cinco centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por 

até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54829 Nr: 1032-19.2012.811.0008

 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: NOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 163), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 157, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5012 Nr: 1284-76.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Execução, proposta por Banco do Brasil S.A em 

face de Agropecuária Cruz LTDA (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/26. Às fls. 27, fora 

ordenada a citação do réu.

3. Às fls. 184/186 as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio, alternativa não resta 

senão o deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, 

inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

 9. Custas e honorários, na forma pactuada entre as partes.

10. Com o trânsito em julgado, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis 

competente, para proceder com a baixa de eventuais penhoras sobre o 

imóvel (eis) penhorado (s) nos autos.

11. Cumprido tudo, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137455 Nr: 3056-10.2018.811.0008

 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: ARISTAO RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...
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1. Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos 

e Visita proposta por Aristão Ribeiro da Cruz em face de Rosenilda 

Rodrigues de Almeida (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/39. Em despacho 

inaugural fora deferida a guarda provisória, bem como ordenada a citação 

do réu e designada audiência de conciliação (fl. 40/40v°).

 3. Às fls. 49/49v° as partes entabularam acordo, requerendo a sua 

homologação.

4. O representante do Ministério Público apresentou manifestação (fl. 54).

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

homologação de dissolução da união estável, guarda, alimentos e visitas, 

alternativa não resta senão o deferimento do pedido de homologação, nos 

termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130981 Nr: 7113-08.2017.811.0008

 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: CTC - Centro de Tecnologia Canavieira SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, AMANDA RAMOS GIANONI FILIPPIN - OAB:OAB/SP 

143.172, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449-SP

 Vistos;

C o n s i d e r a n d o  q u e  o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1002618-88.2018.8.11.0000, declarou a Primeira Vara Cível da presente 

Comarca, como Juízo prevento para processamento e julgamento dos 

autos nº 2546-36.20014.811.0008, Cód. 92536, com o processo nº 

7113-08.2017.811.0008 - Código nº 130981. (fls. 390/393), DETERMINO 

que sejam estes autos redistribuídos ao órgão competente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80716 Nr: 2341-75.2012.811.0008

 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: AIRTON JOSE CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMBER PEREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111898 Nr: 2840-20.2016.811.0008

 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: LUIZ GONZAGA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 17. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o 

requerido implante o benefício de auxílio-doença, devido a partir da data do 

laudo oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente 

decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no 

ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termo do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.18. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.19. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário.20. Por exigência do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do Segurado: LUIZ GONZAGA DE CAMPOS; 2. Benefício concedido: 

concessão de auxílio-doença (NB 6147754452); 3. Data de início do 

benefício: 29/01/2018 (fls.57/60); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo 

do rendimento mensal da requerente; 5. Data início do pagamento: 30 dias 

da intimação da sentença. 21. Em relação aos honorários periciais 

arbitrados às fls. 50/50 v°, anoto que o profissional não encontra-se 

cadastrado no sistema AJG - Assistência Judiciária Gratuita Federal, 

razão pela qual determino a intimação do expert para que tome as 

providências pertinentes a fim de viabilizar o seu pagamento.22. Com o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.I. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47940 Nr: 4100-45.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GIRLEY CÂNDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A., BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:11.340 

A, MARCELO ORABONA ANGÉLICO - OAB:SP - 94.389, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:SP-128.341, OTAVIO 

SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366

 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, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, os advogados das partes acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97951 Nr: 417-24.2015.811.0008

 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: FERNANDO RAPHAEL MODESTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS / 6171
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 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, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerida para apresentação de contrarrazões 

de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40108 Nr: 2064-64.2009.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

Homologo por Sentença o Acordo entabulado pelas partes, pelo que 

determino a suspensão deste feito, nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil.10. Sem custas processuais e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da 

justiça gratuita.11. Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do 

executado, Cleiton da Silva, ficando condicionado o cumprimento do 

referido mandado com a comprovação do pagamento da 1ª parcela do 

acordo firmado.12. Devidamente comprovada o pagamento da 1ª parcela, 

deverá o executado ser posto em liberdade, se por outro motivo não 

estiver preso.13. Decorrido o prazo do acordo, tornem-me os autos 

conclusos.14. Devido ao horário, serve a presente como mandado. P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113093 Nr: 3510-58.2016.811.0008

 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: MARINA MUDO RAMOS

 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:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Marina Mudo Ramos; 1.a. CPF n. 

209.465.541-53; 1.b. Nome da mãe: Luzia Joana de Jesus; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

30.08.2016 (data da citação - fls. 24-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Maria Izabel de Jesus, 

Quadra 58, Lote 04, Bairro Jardim Itamarati, Município de Nova Olímpia-MT; 

6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117651 Nr: 6395-45.2016.811.0008

 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: DEUZA NOBERTO COSTA

 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:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Deuza Norberto Costa; 1.a. CPF 

nº. 326.206.241-34; 1.b. Nome da mãe: Marcelina Norberto Costa; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 07/04/2017 (data da citação - fls. 42-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Fazenda São 

Francisco, Assentamento Paloma, Zona Rural, Município de Nova 

Olímpia-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento 

das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por 

força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82979 Nr: 4716-49.2012.811.0008

 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: NESIO TADEU CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(REDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:8962, TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Vistos,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Nesio Tadeu 

Capatto., em síntese, omissão na r. sentença de fls. 141/142-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121825 Nr: 1898-51.2017.811.0008

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 326 de 772



 PARTE AUTORA: FRANCILEIDE DE MORAIS COSTA

 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:

 15. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Francileide de Moraes Costa em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.19. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143266 Nr: 6884-14.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO ANDRE

 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:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143518 Nr: 6998-50.2018.811.0008

 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: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDES DE ABREU BENITEZ, JAIRO DE 

ABREU BENITEZ, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE B. DO 

BUGRES - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo ajustar 

o valor da causa ao valor, e, determino ainda o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias a ela correspondentes, no mesmo prazo assinalado, sob 

pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem 

recolhimento das custas, certifique-se e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126559 Nr: 4490-68.2017.811.0008

 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: GERALDO FELIX DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:200.004/A, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120974 Nr: 1397-97.2017.811.0008

 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: ADÃO TAVARES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto,por tudo que dos autos constaJULGO PROCEDENTE,nos 

termos do art487, inciso I do NCPC,ante comprovação dos requisitos para 

sua concessão,para determinar ao requerido que conceda no prazo de 30 

dias,benefício assistencial,com multa diária de R$500,00 para a hipótese 

de descumprimento da presente decisão,sem prejuízo das demais 

cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.Para a data de 

início do benefício fixo a data do laudo pericial,qual seja, 

31/01/2018(fls57/59)A correção monetária deverá incidir a partir do 

vencimento de cada prestação,nos termos do artigo1.º,F,daLei9.494/1997 

e Súmulas 43 e 148 do STJ.Os juros de mora deverão ser aplicados no 

percentual de1%a. m. até a edição da Lei11.960/2009,quando então serão 

devidos no percentual de0,5% a. m., contando-se da citação para as 

parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela,e do respectivo 
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vencimento,para as que lhe são posteriores.Condeno oINSSao pagamento 

de honorários advocatícios que arbitro emR$1.000,00, nos termos do§ 

8ºart.85 do CPC.23.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 

art3º da Lei Estadual7.603, de 27/09/2001.Por exigência do que dispõe o 

Provimento nº 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1Nome da 

Assistida: Adão Tavares Da Mota; 2Benefício concedido, concessão de 

benefício assistencial;3Data de início do benefício:31/01/2018 (data do 

laudo pericial, fls. 57/59);4Renda mensal inicial:01 salário mínimo;5.Data 

início do pagamento:30 dias da intimação da sentença.25.Em relação aos 

honorários periciais arbitrados às fls.44/46, anoto que os profissionais 

não encontram-se cadastrados no sistema AJG razão pela qual determino 

a intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário.27. Com o trânsito em 

julgado,arquivem-se os PRICumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117356 Nr: 6212-74.2016.811.0008

 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: ARTHUR RAPHAEL PONTES DI SANTOS

 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.

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90454 Nr: 775-23.2014.811.0008

 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: BONIFÁCIO OLIMPIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT, KAROLINE 

BANHOS ONTIVEROS - OAB:11.516/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82676 Nr: 4396-96.2012.811.0008

 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: CAROLINE MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT.1662135

 17. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a pagar à autora salário-maternidade, pelo período de 

120 (cento e vinte) dias, a contar do nascimento de seu filho, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 18. 

A correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmula 148 

do STJ, observando-se que os juros de mora correm desde a citação.19. 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.20. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário.21. 

Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Carolina Moreira Alves; 2. 

Benefício concedido: salário-maternidade; 3. Data de início do benefício: 

08/01/2013 (fl. 30-v); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. 

Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116965 Nr: 5942-50.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84637 Nr: 796-33.2013.811.0008

 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: DIVINA BORGES FERREIRA

DIVINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 

622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90555 Nr: 852-32.2014.811.0008

 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: LADL, FJLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de inventário dos bens deixados por LIZANGELA ANTUNES 

DE LIMA, no qual a parte inventariante requer a isenção de contribuição de 

impostos, eis que se trata de pessoa hipossuficiente, bem como a 

reconsideração da decisão que determinou o recolhimento do ITCMD e de 

eventual tributo, visto que estes poderão ser executados pelo Ente Público 

por vias próprias.

 2. Em que pesem as alegações da parte Autora, tenho que o juízo do 

inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência 

para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD, à luz do 

disposto no caput do artigo 179, do CTN, in verbis:

“Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, 

em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 

requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das 

condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato 

para concessão”.

3. Todavia, o artigo 662, do CPC, determina que, “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” (caput), bem 

como que “O imposto de transmissão será objeto de lançamento 

administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as 

autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio 

atribuídos pelos herdeiros”. (§2°).

 4. Outrossim, é certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de 

arrolamento sumário), inexiste intervenção da Fazenda Pública, a qual, 

contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do 

disposto no § 2º, do artigo 659, do CPC, que assim dispõe:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.

(Omiss)

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.

5. Desta feita, nos inventários processados sob a modalidade de 

arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação 

de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de 

transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de 

intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da 

partilha ou da adjudicação), torna-se incompetente este juízo para 

reconhecer, ou não, a isenção do ITCMD.

6. Da mesma forma, prevalece o comando inserto no artigo 192, do CTN, 

segundo o qual leciona que “nenhuma sentença de julgamento de partilha 

ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos 

relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”, mostrando-se 

necessário a suspensão do presente feito até eventual prolação de 

decisão administrativa reconhecendo a isenção do ITCMD no presente 

caso.

7. Assim, falecendo competência deste juízo para apreciar pedido de 

reconhecimento de isenção do ITCMD, bem como para dar celeridade ao 

feito, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

para que a parte Autora regularize a pendência na seara administrativa, o 

que viabilizará à adjudicatária a futura juntada da certidão de isenção aos 

autos

8. Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte inventariante para dar regular andamento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 9. Sem prejuízo disso, verifica-se que o objeto material pelo qual o autor 

intenciona litigar insere-se no rol dos quais é possível uma composição 

entre as partes.

10. Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca a fim de que seja tentado a 

elaboração do formal de partilha de forma amigável.

 11. Deverá constar no mandado de intimação, 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 (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136365 Nr: 2375-40.2018.811.0008

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BISPO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 Vistos,

 1. Tendo em vista os valores depositados às fls. 39/40 e fls. 48/49, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

4. Custas e Honorários pela parte executada.

 5. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

6. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100619 Nr: 2021-20.2015.811.0008

 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): D A DE MELO FILHO E MELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 53 posto que determino a citação da parte 

requerida por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.
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Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142377 Nr: 6323-87.2018.811.0008

 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: DALVA MARIA DE JESUS, NILTON PEREIRA LEMOS 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 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 apresente 

impugnação à contestação ofertada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103457 Nr: 3745-59.2015.811.0008

 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: LEONILDE FURTADO FILHO

 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: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:PROCURADOR, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 Vistos,

 1. Ante a não aceitação da proposta de acordo pela parte exequente, 

intimem-na para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de 

cálculo devidamente atualizada sob pena de arquivamento.

 2. Apresentada a planilha de cálculo pela parte exequente, intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e 

Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, 

salientando que na execução não embargada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal 

em apreço.

3. Decorrido o prazo assinalado (item 1 da presente decisum), 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de 

nova conclusão.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36697 Nr: 2904-11.2008.811.0008

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:135635/RJ-, JAQUELINE UMENO - OAB:, JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:SP / 103.587, WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - 

OAB:OAB-MT 25464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 114/115, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e 

aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente ou 

com mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e 

arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94973 Nr: 4481-14.2014.811.0008

 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: GERALDA BARBOSA DE SOUZA, MARIA ALVES DE 

MATOS, CESARE NARDO CIARMA, MARINETE RODRIGUES ARAUJO, 

MARIA FERREIRA DA SILVA, Ademir Bet, IVONE APARECIDA CHIERON 

SAIA, DANIEL FERNANDES DE SOUSA, MARIA PINHEIRO VOLTOLINI, 

JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA, IDELMA GONÇALVES DE FIGUEIREDO, MARIA 

DE LOURDES LIMA, HERMES DALLAGNOL, EDIMILSON BENICIO DA CRUZ, 

ALCEBIADES ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235-RJ

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls 268/267 é tempestivo. 

Portanto, impulsiono o feito para intimar a parte requerida/apelada para 

apresentar suas contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85312 Nr: 1249-28.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49919 Nr: 1272-42.2011.811.0008

 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: TEREZA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113687 Nr: 3901-13.2016.811.0008

 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: ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO ESPOTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT-10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136908 Nr: 2721-88.2018.811.0008

 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: LEVINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 119010 Nr: 236-52.2017.811.0008

 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: DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106394 Nr: 5722-86.2015.811.0008

 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: Agnaldo Almeida de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e com fulcro no art 59 Lei8.213/91,JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial,para determinar que o requerido implante o benefício de 

aposentadoria por invalidez,devido a partir da data do laudo oficial deste 

juízo,assim sendo,30/01/2018,com multa diária deR$100,00 para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão,sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio,motivo 

pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito,nos termos do 

art. 487,I, do CPC. A correção monetária e os juros monetários deverão 

incidir a partir do vencimento de cada parcela,na forma do art.1.º,F,Lei 

9.494/97, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00, nos 

termos do art.85,§ 3º do CPC. Deixo de condenar o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.22. Por exigência do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do Segurado: AGNALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA; 2. Benefício 

concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do benefício: 

30/01/2018 (fl. 59/62); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do 

rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença. Em relação aos honorários periciais 

arbitrados às fls. 47, anoto que os profissionais não encontram-se 

cadastrados no sistema AJG - Assistência Judiciária Gratuita Federal, 

razão pela qual determino a intimação do expert para que tome as 

providências pertinentes a fim de viabilizar o seu pagamento.24. Por força 

da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário.25. Desentranhe-se à petição de fls. 66/67, visto que 

esta não se reporta a presente ação, bem assim diligenciando-se para 

juntada desta nos autos pertinentes. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124254 Nr: 3352-66.2017.811.0008

 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: CELIA PEREIRA DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISBO FREIRE 

JUNIOR - OAB:MT 20.111-B, MARCELO ANTONIO SILVA - 

OAB:MT21.332, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10350

 Vistos,

 1. De início, revogo a decisão de fls. 63, visto que, se trata, no presente 

caso, de ação previdenciária em desfavor do Fundo Municipal de 

Previdência Social.

 2. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

3. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 6. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

7. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CARLOS GALERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMCZAK & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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 - 
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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: 1001025-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CARLOS GALERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMCZAK & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 1000709-84.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA EGUIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO RIBEIRO MENDONÇA FILHO PROCESSO n. 

1000709-84.2018.8.11.0008 Valor da causa: $14,480.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANAINA EGUIDES DOS SANTOS Endereço: RUA BRILHANTE, 64, 

CASA, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, - DE 992/993 A 1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04547-004 INTIMANDO(A): JANAINA EGUIDES DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA QUALIFICADA(S) para 

comparecerem à audiência designada, conforme despacho vinculado e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 12/11/2018 Hora: 13:00. 

ADVERTÊNCIAS À(S) PARTE(S): 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. 2. A 

testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência 

sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento, sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência. 

3. 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. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT , 4 

de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GALERA (REQUERENTE)

Roney Marcos Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMCZAK & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 0500298-06.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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: 1000719-31.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS ALEVES DE BRITO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000719-31.2018.8.11.0008 Valor da causa: $14,480.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE MESSIAS ALEVES DE BRITO Endereço: AVENIDA GUAPORÉ, 

230, CASA, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01321-001 INTIMANDO(A): JOSE MESSIAS ALEVES DE 
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BRITO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA 

QUALIFICADA(S) para comparecerem à audiência designada, conforme 

despacho vinculado e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 12/11/2018 Hora: 13:20. ADVERTÊNCIAS À(S) PARTE(S): 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. 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento, sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência. 3. 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. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 4 de outubro de 2018. 

MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-77.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. 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; 

4419.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 035/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora Elizangela Souza dos Santos, matricula 

23.608, Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta 

Comarca, estará afastada de suas funções no dia 21 de junho de 2018 – 

01 (um) dia, em razão de estar de licença médica.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal na Secretaria da 2ª 

Vara desta Comarca no dia 21 de junho de 2018 – 01 (um) dia, face a 

ausência da Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 20 de junho de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39963 Nr: 219-60.2012.811.0050

 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): MANOEL JORGE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 117, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86839 Nr: 62-14.2017.811.0050

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERISVALDO SANTANA DOS SANTOS, 

NORBERTA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LIMA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVÂNIA QUEIROZ DO CARMO - 

OAB:20.016/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTA LIMA MARINHO, Filiação: Gidália 

dos Santos Lima e Pedro Ferreira Marinho, data de nascimento: 

11/10/1992, brasileiro(a), natural de Capela do Alto Alegre-BA. 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: Trata-se de ação de adoção Plena tendo como 

Requerentes José Erisvaldo Santana dos Santos e Norberta Rodrigues 

dos Santos, vieram respeitosamente a presença deste Juízo requerer a 

adoção plena de L. H. L. M, filho de Marta Lima Marinho[...]

Despacho/Decisão: ATA DE AUDIÊNCIA Audiência de InstruçãoDia 27 de 

agosto de 2018, às 13h47min.Autos n°: 86839PRESENTES: O Juiz de 

Direito, o Ministério Público, o Defensor Público e a Requerente. 

AUSENTES: A Requerida.OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, 

constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas. O MPE: 

“Requereu a realização de estudo psicossocial junto aautora e na parte 

requerida a genitora Marta Lima Marinho na Comarca de Capelado Alto 

Alegre/BA.” DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “VISTOS ETC... Cumpra-se a deliberação já determinada 

anteriormente com as consultas nos sistemas Infoseg, Infojud e Siel com o 

objetivo de localizar o endereço da requerida e possibilitar sua citação, 

bem como expeça-se o edital de citação da requerida. Redesigno a 
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audiência de conciliação a ocorrer em 28/11/2018, às 13h30min, 

oportunidade em que terá início o prazo de apresentação defesa. Não 

obstante as determinações desde já determino a citação da Ré Marta Lima 

Marinho, via edital, haja vista haver probabilidade de não ser encontrada 

no endereço declinado nos autos e também nos eventuais endereços 

obtidos dos Sistemas ao que o Juízo tem acesso. Cite-se. Intime-se. 

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Capela do Alto 

Alegre/BA solicitando a certidão de nascimento atualizada de Lucas Hugo 

Lima Marinho, encaminhando-lhe cópia da certidão de f. 14. Determino que 

seja realizado novo estudo psicossocial em relação a Autora e em relação 

a requerida. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata.Pedro Davi BenettiJuiz de DireitoLais Liane 

ResendePaulo José Martins GramaPromotora de Justiça Defensor 

PúblicoNorberta Rodrigues dos SantosRequerente

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, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 25 de setembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29501 Nr: 2886-58.2008.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BARBOSA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEI BARBOSA LUIZ, Cpf: 

34519220108, Rg: 0779222-0, Filiação: Antonio Luiz e Persidia Barbosa 

Luiz, data de nascimento: 10/11/1964, brasileiro(a), natural de 

Caarapo-MS, casado(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: " No dia 30 de outubro de 2008, por volta das 19h40min, 

SIDNEI BARBOSA LUIZ subtraiu, para si, 2 litros de uísque e 1 lanterna, 

avaliados em R$ 73,00 do Supermercado Real, situado na Avenida Brasil, 

em Campo Novo do Parecis-MT"

Despacho: Vistos, etc.Compulsando os autos com a devida diligência, 

observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu 

e, por consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Sem prejuízo, certifique-se se o 

acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como EXPEÇA-SE 

ofício à Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a 

fim de informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.SE O DENUNCIADO ATENDER AO CHAMADO 

JUDICIAL, certifique a juntada da resposta à acusação e retornem os 

autos conclusos para deliberação.SE O DENUNCIADO, CITADO POR 

EDITAL, NÃO ATENDER AO CHAMAMENTO JUDICIAL e nem mesmo 

constitui advogado, se impõe a aplicação do previsto no art. 366 do 

CPP.Assim, com base em referido dispositivo legal, determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional. Após, arquive-se provisoriamente o 

presente feito, dando-se baixa no relatório.CUMPRA-SE conforme o 

requerido, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 17 de setembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88402 Nr: 885-85.2017.811.0050

 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: PRIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM BALANÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ JATENE BOU KHAZAAL 

- OAB:390.494/SP, MARIA STELLA TORRES COSTA - OAB:294.315/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 16h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83623 Nr: 2933-51.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 16h40min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61802 Nr: 2815-17.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DZPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 08h40min horas. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77160 Nr: 3488-05.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA RONDON LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 15h40min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87878 Nr: 567-05.2017.811.0050
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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: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 08h20min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87878 Nr: 567-05.2017.811.0050

 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: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 08h20min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77845 Nr: 3894-26.2015.811.0050

 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: ALDENOR VARASCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 16h20min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97515 Nr: 932-25.2018.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAF, AAF, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 08h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34820 Nr: 1609-36.2010.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

De início, constata-se que a documentação aportada às f. 478-482 não 

possui qualquer correlação com estes autos, de modo que determino seja 

desentranhada para que se promova sua juntada aos autos respectivos, 

certificando-se nos autos com as cautelas de praxe.

Pois bem. Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 

483), HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 476.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 04/04/2021, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado recluso no ergástulo local.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e seu advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 125), 

HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 122.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 21/08/2020, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado recluso no ergástulo local.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Sem prejuízo, oficie-se ao r. Juízo da Vara Esp. da Infância e Juventude 

de Rondonópolis/MT informando sobre o andamento destes autos, 

conforme solicitação às f. 124v.

Intime-se o recuperando e seu Defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99274 Nr: 1686-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSIEL RIBEIRO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 Vistos.

Vê-se que o executivo de pena é oriundo da Comarca de Alto Garças/MT.

Após a distribuição deste executivo, houve a designação de audiência de 

justificação (f. 82), porém o ato restou prejudicado em virtude do teor da 

certidão de f. 84.

Instado a manifestar, o Ministério Público requereu diligências no sentido 

de confirmação do local de segregação do reeducando, a fim de declínio 

da competência (f. 85).

Ao depois, a Defesa do reeducando apresentou pleito de permanência de 

Missiel no ergástulo local (f. 86-89); não houve intimação do órgão 

ministerial quanto ao pleito da Defesa.
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Pois bem. Em que pese a conclusão destes autos, vê-se a necessidade 

de confirmação do atual local em que o reeducando está recolhido a fim de 

averiguar a necessidade de remessa deste executivo de pena, conforme 

requerido pelo órgão ministerial.

Não obstante a localização do reeducando, impõe-se oportunizar o 

contraditório acerca do pleito aportado às f. 86-89, eis que não houve 

envio dos autos ao Ministério Público para manifestar nesse sentido.

Destarte, defiro o pleito ministerial de f. 85 para DETERMINAR à Gestora 

Judiciária que ultime diligências no sentido de certificar nos autos o 

estabelecimento prisional em que o reeducando Missiel Ribeiro Feitosa, 

qualificado nos autos, encontra-se preso e recolhido.

Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, 

manifestar acerca do pleito de f. 86-89.

Cumpridas as determinações supra ou decorrido o prazo, certifique-se e 

tornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97247 Nr: 797-13.2018.811.0050

 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: VMDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pois bem, verifica-se que a solenidade aprazada restou prejudicada em 

virtude da ausência de expedição de missiva ao endereço indicado às f. 

21 (cf. termo de audiência de f. 26).

Nesse ínterim, designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

novembro de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, a fim de tentativa de 

composição amigável entre as partes.

Para tanto, intimem-se as partes para comparecimento na solenidade 

aprazada, sem prejuízo de consignar as advertências legais constantes 

no artigo 334 do CPC/2015.

Cite-se e intime-se a parte requerida, por meio de carta precatória ao juízo 

da Comarca de seu domicílio, conforme endereço indicado às f. 21, 

consignando as advertências legais previstas no artigo 334 quanto à 

ausência injustificada, bem como as advertências quanto à revelia em 

caso de não apresentação de contestação nos termos da lei.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89703 Nr: 1613-29.2017.811.0050

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON FELIX BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pois bem, deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo (f. 

22-23), o cumprimento da decisão judicial restou frustrado em virtude da 

não localização do bem (cf. certidão de f. 28).

Após a prolação do despacho de f. 31, a parte requerente requereu a 

suspensão do curso deste processo para ultimar diligências no sentido de 

localização do paradeiro do bem objeto da demanda (f. 33).

Excepcionalmente, defiro o pleito de f. 33 com fulcro no artigo 313, inciso II 

do CPC, para determinar a suspensão do curso destes autos pelo prazo 

improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do protocolo 

da petição aportada à f. 33.

Decorrido o prazo supra, intime-se a parte requerente, por meio de seus 

patronos, para que apresentem manifestação nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de prejuízo à liminar deferida e extinção dos autos 

sem resolução de mérito, conforme preconiza o artigo 485, inciso III do 

CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73513 Nr: 1249-28.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI NEVES, WALDUIR THIEMAMM, 

ELEANDRO LUIZ BARP, BARTOLOMEU FILHO, HILDEBRANDO DE BRITO 

SILVA, CRISTIANO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B/MT, 

SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152/MT

 Vistos.

 Considerando o encerramento da prestação jurisdicional, determino seja 

dado fiel cumprimento ao ato sentencial, observando-se os termos do r. 

Acórdão aportado às f. 1225 ss.

Cumpridas as determinações, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as cautelas legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95403 Nr: 4964-10.2017.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURY DA CONCEIÇÃO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Defiro integralmente os pleitos do Ministério Público de f. 131, devendo ser 

aguardado o lapso temporal para concessão da benesse, nos termos da 

decisão proferida às f. 87.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39853 Nr: 109-61.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PEZZI GIACOMET, JOÃO PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 Vistos.

Certifique-se acerca da tempestividade do recurso de apelação aportado 

às f. 146-152.

Se tempestivo, RECEBO, desde já, o recurso apresentado às f. 146-152, e 

determino a intimação das partes apeladas, por meio de seus patronos, 

para apresentarem contrarrazões no prazo legal.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, consignando nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 2413-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PEZZI GIACOMET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença manejada pela parte Pereira 

Gionédis Advogados face à executada Ivana Pezzi Giacomet ante o 

arbitramento de honorários sucumbenciais por este Juízo por ocasião do 

julgamento dos embargos à execução (f. 98-99).

Com o despacho inicial (f. 100), houve certificação do inadimplemento do 

débito executado (f. 101), o que motivou a prolação da decisão de f. 

113-114 após deferimento do pleito da parte exequente.

Com efeito, houve o bloqueio de duas contas bancárias de titularidade da 

parte executada, tendo sido encontrados valores nas contas vinculadas 

às instituições financeiras SICREDI e CCLA do Sudoeste de MT, conforme 

extratos aportados às f. 116-118.

Logo em seguida, a parte executada apresentou petição esclarecendo 

que houve a penhora em duplicidade dos valores executados pela parte 

exequente, e requereu o desbloqueio dos valores penhorados na conta 

bancária vinculada à instituição financeira CCLA do Sudoeste de MT (f. 

120-121).

É o relato necessário.

Decido.

Como se vê, houve a efetivação da penhora dos valores executados 

nestes autos em duas contas bancárias de titularidade da parte 

executada, tornando mister o desbloqueio do valor excessivo, mormente 

porque a parte exequente intimada da decisão que determinou a penhora 

(publicação no DJE nº 103337) não apresentou nenhuma manifestação 

nestes autos até o momento.

Nesse ínterim, reconhecendo a duplicidade da penhora levada a efeito 

nestes autos (f. 116-118), DETERMINO seja levantada a penhora que 

recaiu sobre a conta bancária de vinculada à instituição financeira CCLA 

do Sudoeste de MT, de titularidade da parte executada Ivana Pezzi 

Giacomet, inscrita no CPF sob nº 535.201.061-91, que deverá ser 

realizada por meio do sistema BacenJud, consoante preconiza a 

CNGC-TJMT.

Destarte, dê-se cumprimento integral à decisão proferida às f. 113-114.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81210 Nr: 1476-81.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT

 Vistos.

Em que pese o pleito ministerial de f. 133, a certidão de f. 117 revela que 

não houve sequer a expedição do mandado de intimação ao acusado em 

virtude da inconsistência do endereço, mesmo sendo certo que o 

logradouro fora indicado pelo patrono do acusado (f. 111-113).

Assim, sem prejuízo de o pleito de f. 133 ser analisado por ocasião da 

audiência designada nestes autos, cumpra-se a decisão de f. 131 para 

evitar frustração da solenidade, devendo o patrono do acusado ser 

intimado via publicação no DJE.

 Intime-se ainda o acusado acerca da solenidade designada no juízo 

deprecado (f. 134v), por meio de publicação via DJE, consoante preconiza 

a Súmula nº 273 do STJ .

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98657 Nr: 1415-55.2018.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERNANDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Defiro integralmente os pleitos do Ministério Público de f. 24. Atenda-se 

conforme requerido.

Expeça-se ofício ao r. juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT 

solicitando o inteiro teor da sentença condenatória que deu origem à guia 

de f. 03, nos termos da Resolução nº 113 do CNJ, sem prejuízo da 

elaboração do cálculo de pena.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8737 Nr: 1913-16.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDITE MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:5225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo pugnado 

pela parte, em consonância com o art. 921 do CPC.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o exequente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77468 Nr: 3652-67.2015.811.0050

 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: TATYANE AMADO HILGEMBERG PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 Vistos.

Considerando a certidão de f. 181, intime-se a parte autora pessoalmente 

para manifestar acerca do pleito de f. 177-178, no prazo de cinco dias.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65931 Nr: 48-35.2014.811.0050

 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: CLEICE ROBERTA DOS SANTOS FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266, NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/PROC.MT

 Vistos.

Trata-se de ação de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do art. 509, I, do CPC.

Retifique-se a autuação do presente feito.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 
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elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.

Em seguida, cite-se a parte executada para apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, bem como se manifestar acerca dos cálculos 

apresentados pela parte autora, no prazo de quinze dias.

Com o decurso do prazo, intime-se a parte autora para manifestação em 

quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103222 Nr: 3463-84.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820/MT, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059/0

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando Rafael de Oliveira Costa, condenado à pena 

de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do 

crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (cf. guia 

provisória de f. 03).

Após a formação deste executivo, o Ministério Público requereu a 

elaboração do cálculo de pena e juntada do atestado carcerário (f. 60).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Ao que tudo indica, inexiste qualquer irregularidade na formação do 

presente executivo de pena, devendo seguir sua tramitação até a 

concessão dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

Destarte, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo com as 

informações constantes da guia executiva provisória de f. 03, 

requisitando-se o atestado carcerário do reeducando conforme requerido 

pelo Ministério Público (f. 60).

Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, certifique-se acerca do trânsito em julgado da ação penal de 

código 94523, em trâmite perante o r. Juízo da Segunda Vara desta 

Comarca, para que possibilite o aporte da guia de execução definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103223 Nr: 3464-69.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SALES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:19946/O

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando Anderson Sales Dourado, condenado à pena 

de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do 

crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (cf. guia 

provisória de f. 03).

Após a formação deste executivo, o Ministério Público requereu a 

elaboração do cálculo de pena e juntada do atestado carcerário (f. 69).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

De início, verifica-se que não consta na guia executiva o regime imposto 

ao reeducando, de modo que determino sua retificação nos moldes da 

sentença que instrui estes autos.

Sem prejuízo, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo com 

as informações constantes da guia executiva provisória de f. 03, 

requisitando-se o atestado carcerário do reeducando conforme requerido 

pelo Ministério Público.

Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, certifique-se acerca do trânsito em julgado da ação penal de 

código 94523, em trâmite perante o r. Juízo da Segunda Vara desta 

Comarca, para que possibilite o aporte da guia de execução definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35897 Nr: 2686-80.2010.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGL, LEGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial e, via de consequencia, proceda-se ao 

apensamento do presente feito ao processo sob o Código nº60459.

Em seguida, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35898 Nr: 2687-65.2010.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGL, LEGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso, 

notadamente, o apensamento do presente feito ao processo sob o Código 

60459.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61604 Nr: 2606-48.2012.811.0050

 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: SÉRGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS, CARLOS 

AIRTON UHR DOS SANTOS, CARLA DE FATIMA UHR DOS SANTOS, 

MIGUEL ADAILTON UHR DOS SANTOS, CLAYTON ROGÉRIO UHR DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SIMIONATO, SÉRGIO LUIZ 

FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMI DE BONA - OAB:15.048/RS, 

SERGIO AMILTON UHR DOS SANTOS - OAB:64.833/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13987 Nr: 929-61.2004.811.0050
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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: EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, 

AUGUSTINHO HEINZEN, VALDECIR TREVISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MUSZKAT - OAB:, 

ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:, CELSO 

CINTRA MORI - OAB:, FLÁVIO LEMOS BELLIBONI - OAB:, GILBERTO 

GIUSTI - OAB:, JÚLIO CÉSAR BUENO - OAB:, LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, LUCAS PINTO SIMÃO - OAB:, LUIZ 

FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:, MARCELO AVANCINI NETO - 

OAB:, MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - OAB:, NADY DEQUECH - 

OAB:, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RENATO JOSÉ 

CURY - OAB:154.351-SP, RODRIGO DE MAGALHÃES CARNEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:, RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO - OAB:, 

SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370, THÉRA VAN SWAAY DE 

MARCHI - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:

 Vistos.[...]Às f. 2.266-2.275 o feito foi julgado parcialmente procedente, 

oportunidade em que foi declarada a inexigibilidade dos débitos referentes 

a aquisição dos fungicidas stratego e folicur, identificados nas notas 

fiscais/faturas de p. 127/138, sendo certo que a inexigibilidade implica em 

todos os consectários legais, inclusive, baixa de eventuais protestos 

relativos a títulos inerentes a esses produtos e, ainda, condenou as 

requeridas a indenizar, solidariamente, os autores pelos danos materiais 

correspondentes aos lucros cessantes que deverão ser apurados em 

liquidação por artigos.[...] O art. 90 do CPC estabelece que proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Assim, considerando 

que a parte autora renunciou aos direitos em face da parte requerida 

Oliveira & Jost. Ltda., esta seria a responsável pelo pagamento dos 

honorários sucumbenciais, todavia, considerando que o feito já havia 

transitado em julgado a empresa requerida em questão face a sentença 

que condenou esta nos termos da sentença de f. 2.266-2.275, em 09 de 

dezembro de 2.016, pois foi devidamente intimada da sentença em 18 de 

novembro de 2.016, não há o que se falar em honorários de sucumbência 

devidos pela parte autora aos patronos da parte requerida Oliveira & Jost. 

Ltda. Ante o exposto, indefiro o pedido de f. 2.729-2.731 e, via de 

consequencia, intimem-se as parte desta decisão. Em seguida, certifique o 

transito em julgado da sentença. Se positivo, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80207 Nr: 883-52.2016.811.0050

 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: VDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial e, via de consequencia, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/11/2018, às 15:50 horas, 

oportunidade em será promovida a oitiva da demandante e demandado.

Ficam as partes cientes que deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação deste juízo, salvo as hipóteses legais (art. 455, 

§1º, do CPC).

Sem prejuízo, nomeio a Equipe Multidisciplinar deste Juízo para a 

realização de estudo psicossocial com a requerente, requerido e o menor, 

de modo a fornecer subsídios para solução da lide.

Por oportuno, deverá o estudo ser realizado antes da audiência ora 

designada, a fim de este ser analisado na oportunidade da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100260 Nr: 2149-06.2018.811.0050

 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: MIRIA ANTUNES MAXIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson José Schoffer, Vanessa Mara Dalle 

Tese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA NEGRI PIOVEZAN - 

OAB:7456/RO, NATALYA ANACLETO NÓBREGA - OAB:8979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências de 

conciliação deste Juízo, redesigno a audiência para o dia 30/11/2018, às 

13h45min, para a realização da audiência de conciliação, nos moldes 

determinados às f. 12.

Citem-se e intimem-se as partes requeridas, consignando as advertências 

legais.

Consignem-se as advertências legais para as partes quanto à ausência 

injustificada na solenidade aprazada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99494 Nr: 1779-27.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 6ª VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE/MS, ESPOLIO DE 

PEDRO LUIZ MANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE AFONSO CASARIN, ADRIANO 

CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NAVARRO DIAS - 

OAB:MS/ 4667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISO GUEDES NETO - 

OAB:MS 9.827, PAULO EDUARDO DA ROCHA - OAB:MS 22714, 

RICARDO TRAD FILHO - OAB:MS 7285

 Vistos,

DEFIRO o pedido de f. 19, uma vez que a finalidade da missiva é a 

reavaliação do imóvel.

Proceda-se as diligências necessárias ao cumprimento da presente 

missiva.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 7198 Nr: 372-45.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO THOMAZINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILDO MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:11674-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MARCOS BOTELHO LUCIDOS - OAB:11.667/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de f. 707.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29641 Nr: 3053-75.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO BREZOLIN, MARI CLEIA SEHNEM 

BREZOLIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por Jorge Alberto e 

outro em desfavor do Banco do Brasil S/A.

Foi determinada a intimação do executado para pagamento da dívida (f. 

127).

Em seguida, o executado pugnou pela reabertura de prazo para o 

cumprimento da demanda, sob o fundamento de que os autos foram 

enviados em carga para o distribuidor, impossibilitando a verificação dos 

valores pendentes de pagamento.

Às f. 153 foi reaberto o prazo para a parte executada, todavida, decorrido 

o prazo, a parte executada não se manifestou nos autos (f. 155).

Realizado o bloqueio nas contas bancárias da parte executada (f. 193), o 

resultado foi positivo conforme extrato de f. 194-198.

Às f. 210 aportou certidão informando que a parte executada, mesmo 

intimada acerca da penhora, manteve-se inerte.

Às f. 212 a parte exequente informou os dados bancários para 

transferência dos valores penhorados.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores penhorados 

da parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, II, do CPC.

Em seguida, certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78420 Nr: 4273-64.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PATRÍCIO DO CARMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:OAB/MT 1.1136

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 1363-35.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCZ CAR VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606/MT

 Autos nº: 1363-35.2013.811.0050 (Código 63353)

Autor: Princz Car Veículos Ltda. - ME

Requerido: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos.

. Analisando detidamente os autos verifico que as publicações realizadas 

às f. 185 e seguintes não fizeram constar o nome do Advogado da parte 

Autora.

.

 Assim, chamo o feito à ordem para revogar todos os atos processuais 

realizados a partir das f. 185, bem como determino a intimação do 

Advogado do Autor para manifestar-se acerca da petição de f. 181-183, 

no prazo de 05(cinco) dias.

Após venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 28 de setembro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2278 Nr: 3181-37.2004.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON NICOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos.

O pedido de compensação realizado junto ao Fisco suspende a 

exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Diante disso, determino a suspensão do feito até o prazo final do 

parcelamento firmado entre as partes.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para prosseguimento do 

feito em cinco dias, sob pena de extinção pelo pagamento integral do 

débito.

Arquive-se o feito provisoriamente com as anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82711 Nr: 2359-28.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES, CLENICE APARECIDA 

TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO L. BERNARDI - 

OAB:7008-A/MT

 Vistos.

Trata-se de execução para entrega de coisa incerta ajuizada pela parte 

exequente em face da parte executada, ambas devidamente qualificadas 

nos autos em epígrafe.

No decorrer do tramite processual as partes apresentaram acordo, tendo 

este sido homologado às f. 72-73.

Às f. 78-80 a parte autora informou o pagamento integral do débito, 

oportunidade que pugnou pela extinção do feito com resolução do mérito.

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Diante da informação da quitação da dívida, f. 78-80, JULGO EXTINTA a 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Custas judiciais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82711 Nr: 2359-28.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES, CLENICE APARECIDA 

TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO L. BERNARDI - 

OAB:7008-A/MT

 Autos nº 2359-28.2016.811.0050 (Código 82711)

Exequente: Campo Forte Representações Agrícolas Ltda.

Executado: Franciely de Fátima Marcondes e outros.

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra decisão proferida 

às f. 44 pela parte autora, sob o fundamento de que é contraditória.

Requer que a decisão seja reanalisada a fim de que os executados sejam 

citados e intimados para que no prazo de 15 (quinze) dias entreguem a 

quantidade de milho devida à exequente, ou seja, a quantidade de 14.688 

sacas, com 60Kg cada uma.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Quando da prolação da decisão de f. 44, o juízo, ao declarar seu 

entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento 

de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente 

jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer 

outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e 

também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que manuseando detidamente os autos, observo 

que a inicial foi recebida no rito de execução de pagamento de quantia 

certa e não entrega de coisa certa/incerta conforme estabelece o art. 806 

e ss do CPC.

Ante o exposto, recebo os embargos infringentes e no mérito lhes dou 

provimento, em face da contradição apontada e, para tanto, chamo o feito 

à ordem em relação à decisão de f. 44 a fim de DEFERIR o pedido 

formulado no item A do pedido inicial (f. 08), devendo o executado ser 

citado para entregar coisa certa, constante do título executivo 

extrajudicial, em 15 (quinze) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), conforme § 1º do art. 806 do CPC.

 Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de outubro de 2.016.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000612-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO (ADVOGADO(A))

ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000612-55.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de legal, e o Estado de Mato Grosso, devidamente citado, via 

sistema, não apresentou contestação nos autos. Nos termos do 

provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

autora apresentar manifestar no prazo legal. Campo Novo do Parecis 

(MT),Quinta-feira, 04 de Outubro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANO DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000561-44.2018.8.11.0050 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 14:15, 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, Quarta-feira, 03 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DALZOT (REQUERENTE)

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

CLEVERSON BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000263-52.2018.8.11.0050 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 14:30, 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, Quarta-feira, 03 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74760 Nr: 3758-31.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Beneficente São Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauber Aquilis L. Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para que indique bens disponíveis da 

parte executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71211 Nr: 207-43.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Fabricio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir do Prado Costa Mateus - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para que indique bens disponíveis da 

parte executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31663 Nr: 1775-65.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Francisco de Paula Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brastem Eletro Eletronicos e Informática Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hebert Rezende da Silva - 

OAB:16.773-O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para que indique bens disponíveis da 

parte executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34055 Nr: 597-47.2011.811.0051

 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: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro 3R Comercio e Representações Agricola 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:9114-OAB/MT, Edesio José Segala - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para que indique bens disponíveis da 

parte executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75981 Nr: 944-12.2013.811.0051

 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: Transportadora Brisa Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONCA - OAB:9148/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para que indique bens disponíveis da 

parte executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74138 Nr: 3125-20.2012.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Souza Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delirios Confecções Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para que indique bens disponíveis da 

parte executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86942 Nr: 4532-90.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosineida Guimarães da S. Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, 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 (quinze)dias, para que indique bens 

disponíveis, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24348 Nr: 2317-54.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Anely de Moraes Pereira Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Cinara 

Campos Carneiro - OAB:8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, 

Gracielle de Almeida Campos - OAB:10.847, João Batista Araujo 

Barbosa - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, 

kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, Luiz Carlos 

Caceres - OAB:26.822-B, Nagib Kruger - OAB:4419, Nelson Feitosa 

Junior - OAB:8.656, Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. 

Carreira S. Ramos - OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - 

OAB:8391/MT, William José de Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 74-98.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromais Comércio e Representações Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG Programa para Computador Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis do 

Executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72734 Nr: 1723-98.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelmir Costa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruby Zimermann

 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: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo e a parte requerida não 

manifestou acerca da penhora realizada, oportunidade na qual, 

IMPULSIONO os autos para a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140695 Nr: 708-84.2018.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo BRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leydiane Fuzette Gabriel Bonfim, Leonardo 

Honorato Gabriel, Leomar Fuzette Gabriel, Janete Fuzette da Silva Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lola Pergher - OAB:, 

MAURICÉIA FACHINI - OAB:33784

 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 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 2912-14.2012.811.0051

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:OAB/MT 13.944-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-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 do Ofício arrolados 

nos autos, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33750 Nr: 296-03.2011.811.0051

 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: Vanderlei Luiz Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Valdemiro Gueno, Maria Natalino 

Grando, Umberto João Gueno, Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine 

Rabelo Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892, Miguel Salih El Kadri Teixeira - OAB:44248/PR, Romulo 

Gimenes Biazon - OAB:15070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 Nos termos da legislação, IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO da 

Parte Exequente para que indique bens disponíveis do Executado, em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 2419-66.2014.811.0051

 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: Ozenir Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A, Paulo Vinício Porto de Aquino - 

OAB:MT.14.250-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAREM MANIFESTAÇÃO ACERCA 

DO LAUDO PERICIAL ENCARTADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81610 Nr: 1596-92.2014.811.0051

 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: Wilson Cavallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte requerente não comprovou nos autos o depósito 

dos honorários periciais, razão pela qual, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerida, no prazo de 15(quinze)dias, nos termos 

da decisão de fls. 96/97, em entendendo pertinente, depositar os 

honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74453 Nr: 3448-25.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME, Renan 

Wilson Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Procuradora fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se quanto a certidão do oficial de justiça, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 2477-79.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Souza Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte exequente para que indique bens disponíveis do Executado, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 36285 Nr: 2827-62.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde Ltda, Darcy Eberhard, Maicon 

Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamilton Carvalho Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis da parte 

Executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24459 Nr: 2421-46.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ternes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17210-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122503 Nr: 2254-14.2017.811.0051

 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
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 PARTE AUTORA: Ataídes Sinivaldo de Oliveira Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2254-14.2017.811.0051 - 122503

Cominatória

 Decisão.

Vistos etc.

Uma breve análise dos autos já revela a pertinência dos embargos 

opostos pela Embargante.

De fato, é possível vislumbrar erro material na sentença, já que se 

concedeu os benefícios da justiça gratuita à Requerida sem prévio 

requerimento.

Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos declaratórios, para 

assim corrigir a sentença já prolatada:

“Dada a sucumbência parcial, CONDENO o Requerido ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que 

corresponder a 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 

3º, I e § 4º, III, do NCPC.”

Os demais termos permanecem inalterados.

P.I.C.

 Campo Verde-MT, 27 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130622 Nr: 6130-74.2017.811.0051

 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: Nilda Vaz Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geziel de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de exoneração da prestação alimentícia na qual as 

Partes celebraram acordo perante o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à homologação do 

acordo.

É o relato do necessário. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, 

‘a’, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 6 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108177 Nr: 1897-68.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinomércio Leocir Gueno-ME, Dinomércio 

Leocir Gueno, Denimércio Loacyr Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610

 Isso posto, e reconhecendo a conexão entre as ações, DETERMINO o 

apensamento do presente feito aos autos da ação revisional nº 

697-26.2016.811.0051 – Cód. 103974.Por consequência, DETERMINO a 

suspensão da presente execução até o trânsito em julgado da sentença 

nos autos em apenso.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 29 de junho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125863 Nr: 3772-39.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pavei Brasil Eirelli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovania Koller Vieira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemar Soratto - OAB:OAB/SC 

19.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Duranti - 

OAB:19533/O

 Autos n° 3772-39.2017.811.0051 - 125863

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Pavei Brasil Eirelli EPP, pessoa 

jurídica devidamente qualificada, ajuizou a presente ação de execução em 

desfavor de Geovania Koller Vieira – ME, pessoa jurídica igualmente 

qualificada, na qual, por meio de acordo, se conseguiu a satisfação 

integral do débito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

CONDENO a Exequente ao pagamento de custas finais.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122294 Nr: 2179-72.2017.811.0051

 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: Manoel Alvares Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não havendo nulidades a declarar e nem irregularidades para 

sanar, DECLARO saneado o processo. FIXO como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural em regime de economia familiar do 

requerente pelo período exigido pela legislação vigente, bem como a 

existência de início de prova material. A fim de elucidar as questões 

controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na 

inquirição de testemunhas, assim como prova DOCUMENTAL, consistente 

na juntada de novos documentos.Por consequência, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro de 2018 às 

15h30min. ESTABELEÇO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para 

cada parte, sob pena de preclusão. ADVIRTO que a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior somente será admitida se 

comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e se 

necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 do NCPC. Se 

houverem testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua 

oitiva. Intime-se pessoalmente a parte autora para prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confissão, consignando-se as advertências legais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde, 19 de setembro de 
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2018. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79178 Nr: 3989-24.2013.811.0051

 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: Alcindo Seron, Olga Rissi Seron

 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: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Proc. Federal

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora a fim de manifestar-se 

acerca da manifestação do INSS de fls.104v, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32157 Nr: 2272-79.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique João Damo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO o executado acerca do cálculo de fls. 

105/109v, no prazo de 05 (cinco) dias, valendo o silêncio como 

concordância. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21769 Nr: 4108-92.2007.811.0051

 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: Gisele da Silva Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/363 (Código 21769).

Ação de Concessão de Benefício Previdenciário.

Vistos etc.

De início, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, adequar os cálculos constante nos autos, eis que se trata 

de processo que envolve a fazenda pública e, por tal razão, não se aplica 

o disposto no art. 523 do NCPC (multa de 10%).

No mesmo prazo, DEVERÁ a exequente apresentar planilha de cálculo 

elaborada de acordo com os parâmetros fixados na sentença, ou seja, 

10% das prestações vencidas entre a data da citação do INSS 

(04.06.2008) até a data da sentença (11.07.2011).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedido o necessário.

Campo Verde, 25 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34830 Nr: 1369-10.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel, Analuiza Skaf dos Santos 

Rocha, Gilmar Bellei, Claudia Eliza Dargas Bellei - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Nelson Feitosa Junior - OAB:8.656, William 

José de Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para apresentar planilha 

atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior citação 

da parte executada.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79005 Nr: 3826-44.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Ribeiro da Silva, Eva Maria de Jesus Silva

 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:

 Processo nº 3826-44.2013.811.0051 (Código 79005).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte exequente concorda com os valores indicados 

pelo INSS às fls. 41/V (fls. 44), HOMOLOGO o valor apontado pela 

autarquia previdenciária, na importância total de R$ 3.027,40 (três mil, vinte 

e sete reais e quarenta centavos), 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, 19 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8320 Nr: 349-28.2004.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rugles Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7285/MT, Roberto Carloni de Assis - OAB:8508/MT, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2004/419 – (Código 8320)

Execução Fiscal.

Decisão.

Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 94 e, por conseguinte, DETERMINO a suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um)ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80 

sobrestando igualmente a prescrição. ABRA-SE vistas dos autos à 

Fazenda Exequente, consoante estabelece o §1º do mencionado art. 40, 

da Lei 6.830/80.

 Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 40, §2º, da Lei nº 

6.830/80). Por corolário, ENCAMINHE-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.

 Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art. 40, §3º, da Lei nº 6.830/80).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 26 de setembro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 2426-97.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.C.C. Assessoria Empresarial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Marcelo Macedo de 

Souza - OAB:13671/MT, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 Certifico que a recente tentativa de penhora de valores resultou 

infrutífera, em 16/08/18 fls. 392/393; Que o exequente intimado não indicou 

bens à penhora; que sendo assim, encaminho os autos para o arquivo 

provisório, conforme determinado na decisão de folhas 388/390V: "...c) 

Frustrada a busca de valores em contas da parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução. c.1.) Na 

eventualidade de a credora permanecer silente, desde logo, SUSPENDO a 

presente execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, 

do NCPC. Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório. 

Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC). 

Transcorrido tal prazo, INTIME-SE a credora para promover o andamento 

do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 

580, caput, da CNGC . DEVERÁ constar da intimação a advertência sobre 

a necessidade da parte exequente indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão (art. 

580, § 2º, da CNGC ). Constatado o transcurso do prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos conclusos para extinção (art. 581 

da CNGC )..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26348 Nr: 459-51.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analuiza Skaf dos Santos Rocha, Jairo Luis 

Grasel, Mara Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT, Diogo Galvan - OAB:8056

 INTIMAÇÃO da Executada MARA GRASEL, na pessoa de seu procurador, 

da penhora "on line" realizada nos autos com o bloqueio de valores de R$ 

3.524,38 e R$ 800,85, das contas bancárias da executada, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme cópia do extrato do Bacenjud 

juntado às fls. 180/181vº.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 2604 Nr: 800-92.2000.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Walter Wahlbrink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jassy Antonio Canei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Miranda de Oliveira Appelt - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON O. NASCIMENTO - 

OAB:6503-MS, VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - OAB:3674/MS

 INTIMAÇÃO do EXECUTADO, na pessoa de seu procurador, da penhora 

"on line" realizada nos autos com o bloqueio de valores de R$ 13.165,06, 

das contas bancárias do executado, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

e por meio de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou 

existência de excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, 

§2º, NCPC), conforme cópia do extrato do Bacenjud juntado às fls. 

282/283.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81038 Nr: 1169-95.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFMF, KFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Processo nº 1169-95.2014.811.0051 (Código 81038)

Ação de Execução de Pensão Alimentícia.

Vistos etc.

DETERMINO, isentando-se as determinações já cumpridas por esta 

serventia, o integral cumprimento da decisão proferida às fls. 83/86, 

observando as consignações apontadas na aludida deliberação.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 11 de julho de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84303 Nr: 3507-42.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3507-42.2014.811.0051 (84303)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

O acusado EDIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, citado por edital, deixou 

de comparecer aos autos e não constituiu advogado.

 O art. 366 do Código do Processo Penal, dando cumprimento ao princípio 

nemo inauditus damnari potest (ninguém pode ser julgado sem ser ouvido), 

impõe a suspensão do processo e do prazo prescricional.

 Posto isto, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional em 

relação ao Réu EDIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, pelo período de 08 

(oito) anos, lapso temporal relativo à prescrição da pretensão punitiva 

estatal tomando por base a pena máxima aplicada ao delito narrado na 

denúncia.

 Deixo de decretar a prisão preventiva do denunciado eis que ausente os 

requisitos necessários à aplicação da medida, previstos nos artigos 312 e 

313, ambos do CPP, notadamente em razão do fato criminoso atribuído ao 

réu não possuir pena máxima superior a quatro anos.

Intime-se o Ministério Público.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de setembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153251 Nr: 5793-51.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Venâncio Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133/B

 Autos n° 5793-51.2018.811.0051 (153251)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha NEUZA OLIVEIRA SILVA 

para realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 14h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.
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Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153088 Nr: 5735-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Severino Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: walter - OAB:

 (..)Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de outubro 

de 2018, às 15h00min de Mato Grosso.Intime-se o Representante do 

Ministério Público, o Acusado e as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, e o Advogado, via DJE, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta 

expedição.REQUISITE-SE o réu.Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo 

Oficial de Justiça plantonista.Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde /MT, 2 de outubro de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010018-80.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar nos autos acerca da exclusão ou não do nome do 

requerente dos cadastros de restrição ao crédito, referente à dívida 

discutida nestes autos, e nada sendo informado, os autos serão 

encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 03 de 

outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos 

Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010861-45.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que junte aos autos demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 03 de outubro de 

2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010441-74.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ALEXANDRE FELIX VILLA REAL JUNIOR (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVE BEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VICTOR ANTUNES DE CASTRO (TESTEMUNHA)

Cleci Luis Caovilla (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora para se manifestar acerca da 

devolução da carta precatória cuja diligência foi negativa, ou requeira o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 03 de outubro de 2018. assinado eletronicamente 

Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLISSON PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

sobre a certidão emitida pela Sra. Oficiala de Justiça.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BANDEIRA GROFF (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELAYNE BALBINOT (REQUERIDO)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, Antes de analisar o pedido de tutela antecipada, determino a 

intimação da parte requerida, por meio de seu advogado, para que informe 

nos autos se persiste a informação de eventual mudança da família, 

conforme fora informado no estudo realizado. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49170 Nr: 1305-27.2015.811.0029

 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: Jófia Kasprczak 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, etc.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
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Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.

Desta forma, acolhendo a posição dos Tribunais, proceda-se a intimação 

do Apelado, para, se querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao E. TRF 1ª REGIÃO, para apreciação de recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000209-52.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FELIPE BERNARDIS (RÉU)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (RÉU)

DIRCEU OSTROSKI (RÉU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (RÉU)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (RÉU)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000200-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA PAULA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELI TERESINHA THOMAS LANGER COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000200-90.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): MARCELI TERESINHA THOMAS LANGER COSTA RÉU: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. Deixo de analisar o pedido de Id. 14770156, por 

inexistir pendência processual. Ademais, saliento que em razão da 

sentença de Id. 14320758 deixar de condenar a parte autora em custas 

judicias, desnecessária se faz a juntada de guia de recolhimento. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Canarana, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000282-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (ADVOGADO(A))

J. P. D. O. C. (EXEQUENTE)

V. M. D. O. (EXEQUENTE)

V. D. O. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. C. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Silvane M. S. 

Santana Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000243-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

ROLDAO MARTINS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (REQUERIDO)

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000243-27.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: ROLDAO MARTINS PINTO REQUERIDO: MAGNO JUNIOR 

CARAFINI Vistos. Diante da apresentação do pedido principal (Id. 

15350738), vista dos autos ao requerido para apresentação de 

contestação, no prazo legal, nos termos do art. 335 e seguintes, do CPC. 

Em seguida, manifeste-se o requerente. Intimem-se. Cumpa-se. Canarana, 

25 de Setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000243-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

ROLDAO MARTINS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (REQUERIDO)

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000243-27.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: ROLDAO MARTINS PINTO REQUERIDO: MAGNO JUNIOR 

CARAFINI Vistos. Diante da apresentação do pedido principal (Id. 

15350738), vista dos autos ao requerido para apresentação de 

contestação, no prazo legal, nos termos do art. 335 e seguintes, do CPC. 

Em seguida, manifeste-se o requerente. Intimem-se. Cumpa-se. Canarana, 

25 de Setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026172-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIL AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ADENIL AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENILSON AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADELINO AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALICE AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAQUELINE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA AIRES CARLINI (REQUERENTE)

APARECIDA DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JESUITO AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

VERONICA AIRES DOS SANTOS E SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDA DIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO AIRES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1026172-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: APARECIDA DIMA DOS SANTOS, APARECIDA DOS 

SANTOS LEITE, ALICE AIRES DOS SANTOS, VERONICA AIRES DOS 

SANTOS E SANTOS, MARIA AIRES CARLINI, ADENIL AIRES DOS SANTOS, 

CLAUDENIL AIRES DOS SANTOS, ADELINO AIRES DOS SANTOS, 

DENILSON AIRES DOS SANTOS, JESUITO AIRES DOS SANTOS, 

GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA DOS SANTOS, JAQUELINE ARRUDA DOS 

SANTOS INVENTARIADO: GERALDINO AIRES DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de ação de inventário proposta por Aparecida Lima dos Santos, 

Claudenil Aires dos Santos, Adelino Aires dos Santos, Denilson Aires dos 

Santos, Jesuito Aires dos Santos, Aparecida dos Santos Leite, Alice Aires 

dos Santos, Verônica Aires dos Santos e Santos, Maria Aires Carlini, 

Adenil Aires dos Santos, Gustavo Henrique Arruda dos Santos e 

Jaqueline Arruda dos Santos, requerendo a abertura de inventário, 

referente aos bens deixados pelo de cujus Geraldino Ayres dos Santos. A 

certidão de óbito fora acostada aos autos, conforme se infere o Id. 

14738826, juntamente com os demais documentos indispensáveis à 
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propositura da ação. É o relato. Decido. Inicialmente, NOMEIO inventariante 

a herdeira APARECIDA DOS SANTOS LEITE, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 dias subsequentes. 

DEIXO de remeter os autos ao Ministério Público, ante a inexistência das 

hipóteses previstas no art. 178, CPC. CITE-SE a Fazenda (CPC, art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 629) ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), manifestando-se 

expressamente. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações 

e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 

628), digam, em 15 dias (art. 637). Se estiverem de acordo, procedam ao 

cálculo e digam, em 5 dias (art. 638). Cite-se. Intime-se por Dje. 

Cumpra-se. Canarana, 25 de setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000275-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AVILA (AUTOR(A))

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (RÉU)

RESENDE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000275-32.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS AVILA RÉU: RESENDE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP, PAULO 

CESAR DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse 

de bem móvel com pedido de tutela provisória e indenização em que JOSÉ 

CARLOS ÁVILA move em face de RESENDE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP, já 

qualificados no encarte processual em epígrafe, requerendo, em sede 

preliminar, a benesse da gratuidade de justiça. Em decisão de Id. 

14467276, fora determinada a intimação do autor para juntada de 

documentos que demonstrassem sua hipossuficiência. Houve 

manifestação do requerente, conforme Id. 15059171 e seguintes, com a 

juntada dos seguintes documentos: extrato de contribuições 

previdenciárias do autor para com o regime geral da previdência social; 

informações da receita federal sobre as últimas declarações de imposto 

de renda do autor ao fisco e planilha que demonstra pagamentos 

referentes à despesa e compra de colheitadeiras. É o relatório. Decido. 

Como leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, 

é garantida a assistência jurídica integral aos que comprovarem a 

insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça. Não 

pode pretender que o Estado assuma ônus da parte quando não 

evidenciada a necessidade real ou essa comprova/justifica a insuficiência 

necessária para a concessão do benefício da gratuidade, que não é amplo 

e absoluto. Portanto, possível condicionar a concessão da gratuidade à 

comprovação da miserabilidade jurídica afirmada, mormente se o conjunto 

dos autos faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre e não 

caber ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, 

sob pena de impossibilidade de prover aquelas dos que realmente 

necessitam. O magistrado deve examinar a razoabilidade da concessão e, 

quando tiver fundadas razões para crer que a parte que pugna não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado, indeferir, uma vez que a 

declaração de pobreza prevista no art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica 

presunção relativa e o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. Não 

obstante afirme o requerente ser hipossuficiente, ausente nos autos, 

elementos aptos a demonstrar a necessidade. Veja-se que, além de 

constituir advogado particular, os documentos referentes ao CNIS e às 

declarações de imposto de renda nada informam. E ainda, as despesas e 

pagamentos das colheitadeiras juntados, pressupõe que o autor possui 

alta rotatividade de valores e dispõe de condições de arcar com as custas 

e taxas judiciárias. Mormente, neste sentido cabe trazer a baila recente 

julgado deste tribunal: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA 

NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDOI - Embora a pessoa física não encontre maiores 

embaraços para a obtenção da assistência judiciária, a concessão da 

benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência 

pelo postulante, mas sim, também varia conforme o livre convencimento 

motivado do julgador.II - Nada convence do contrário, pois, além de 

ostentarem a condição de produtores rurais, a própria natureza da 

demanda milita em face dos agravantes. Isso porque, pretendem por meio 

dos Embargos à Execução, manejado por ele, proveito econômico 

estimado em R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), de modo que, o 

indeferimento da benesse é medida que se impõe.III - Não bastasse, além 

da inexistência de qualquer prova das despesas dos requerentes, não se 

verifica, igualmente, nenhum documento que prove a hipossuficiência 

alegada e a impossibilidade de recolherem as custas processuais 

exigidas. (TJMT – Agravo de Instrumento n° 1006112-58.2018.8.11.0000, 

Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018) Nesse 

mesmo sentido, encontram-se os julgados de outros tribunais superiores: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICO-FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Caso em que o 

agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com 

eventuais ônus sucumbenciais e demais custas de impulsionamento do 

feito sem o prejuízo de seu próprio sustento ou de sua famíia, diante do 

patrimônio comprovado nos autos. Manutenção da decisão proferida pelo 

juízo a quo. Negaram provimento ao agravo de instrumento. Unânime. 

(TJRS – Agravo de Instrumento n° 7077683217, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilson Domingos Pereira, Julgado em: 

08/08/2018, Data da Publicação do Dje: 30/08/2018) 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 
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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) Ante o exposto, INDEFIRO a preliminar de gratuidade de 

justiça, tendo em vista a ausência dos pressupostos do art. 98 do Código 

de Processo Civil. INTIME-SE o requerente, por Dje, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetue o pagamento restante das custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção do processo, ante a ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo acima. Em análise ao documento 

pessoal da parte, de Id. 14456755, DEFIRO o pedido de prioridade de 

tramitação, nos moldes do art. 71, do Estatuto do Idoso e determino à 

secretaria, as providências necessárias. Por fim, DEIXO de analisar a 

antecipação de tutela, ante a manifestação de Id. 15059171. Intime-se por 

Dje. Cumpra-se. Canarana, 25 de setembro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-09.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

IVO DALLPIZZOL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000283-09.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA EXECUTADO: IVO 

DALLPIZZOL Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

FABRICIO GONÇALVES DA SILVA, atacando a decisão inicial, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta omissão, nos termos do 

artigo 1.022, II do Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Os embargos de declaração prestam-se a sanar erro 

material, omissão, obscuridade ou contradição existentes em qualquer ato 

judicial de conteúdo decisório, nos termos do art. 1022, CPC. No caso em 

tela, os fundamentos dos embargos de declaração consistem na omissão 

da decisão inicial (14728349), quanto ao percentual de honorários 

advocatícios. Pela análise acurada de seus termos, há de se reconhecer o 

pleito da parte embargante em razão da existência de omissão no 

dispositivo da decisão com relação aos honorários advocatícios. Assim, 

RECEBO os embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, a fim de sanar a omissão indicada pela parte, mantendo os 

demais dispositivos e fundamentos da decisão, que passa a constar na 

parte dispositiva o seguinte trecho: “Fixo 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 do NCPC).” 

Intimem-se. Cumpra-se. Canarana, 25 de setembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-09.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

IVO DALLPIZZOL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000283-09.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA EXECUTADO: IVO 

DALLPIZZOL Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

FABRICIO GONÇALVES DA SILVA, atacando a decisão inicial, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta omissão, nos termos do 

artigo 1.022, II do Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Os embargos de declaração prestam-se a sanar erro 

material, omissão, obscuridade ou contradição existentes em qualquer ato 

judicial de conteúdo decisório, nos termos do art. 1022, CPC. No caso em 

tela, os fundamentos dos embargos de declaração consistem na omissão 

da decisão inicial (14728349), quanto ao percentual de honorários 

advocatícios. Pela análise acurada de seus termos, há de se reconhecer o 

pleito da parte embargante em razão da existência de omissão no 

dispositivo da decisão com relação aos honorários advocatícios. Assim, 

RECEBO os embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, a fim de sanar a omissão indicada pela parte, mantendo os 

demais dispositivos e fundamentos da decisão, que passa a constar na 

parte dispositiva o seguinte trecho: “Fixo 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 do NCPC).” 

Intimem-se. Cumpra-se. Canarana, 25 de setembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-09.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

IVO DALLPIZZOL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000283-09.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA EXECUTADO: IVO 

DALLPIZZOL Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

FABRICIO GONÇALVES DA SILVA, atacando a decisão inicial, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta omissão, nos termos do 

artigo 1.022, II do Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Os embargos de declaração prestam-se a sanar erro 

material, omissão, obscuridade ou contradição existentes em qualquer ato 

judicial de conteúdo decisório, nos termos do art. 1022, CPC. No caso em 

tela, os fundamentos dos embargos de declaração consistem na omissão 

da decisão inicial (14728349), quanto ao percentual de honorários 

advocatícios. Pela análise acurada de seus termos, há de se reconhecer o 

pleito da parte embargante em razão da existência de omissão no 

dispositivo da decisão com relação aos honorários advocatícios. Assim, 

RECEBO os embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, a fim de sanar a omissão indicada pela parte, mantendo os 

demais dispositivos e fundamentos da decisão, que passa a constar na 

parte dispositiva o seguinte trecho: “Fixo 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 do NCPC).” 

Intimem-se. Cumpra-se. Canarana, 25 de setembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000259-78.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA FRASSAO (REQUERIDO)

FRANCISCO COSTA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Considerando a manifestação do 

Executado, petitório ID 15719531, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça para proceder o cumprimento do mandado / CP de penhora e 

demais atos, no prazo legal, devendo a guia ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 04/10/2018 Silvane Marlise Schweig Santana Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000259-78.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)
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THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA FRASSAO (REQUERIDO)

FRANCISCO COSTA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Considerando a manifestação do 

Executado, petitório ID 15719531, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça para proceder o cumprimento do mandado / CP de penhora e 

demais atos, no prazo legal, devendo a guia ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 04/10/2018 Silvane Marlise Schweig Santana Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000202-60.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ZANON (REQUERIDO)

ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o Estado de 

Mato Grosso (polo ativo) por seu Procurador, para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça constante ID do 

documento: 15610743. Canarana - MT, 04/10/2018, Silvane M. S. Santana 

GEstora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

LEONARDO MEDEIROS TELES (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certifico que, os Executados, OLDAIR ANTONIO 

SANGALETTI e TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA, foram devidamente 

citados, conforme mandados juntados nos IDs. 14780902 e 14781037, e 

até a presente data, não comprovou nos autos o pagamento do débito e 

nem indicou bens à penhora. Desta feita, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, para proceder o cumprimento do Mandado de Penhora e demais 

atos, no prazo legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 4 de outubro de 2018. SILVANE MARLISE SCHWEIG SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

LEONARDO MEDEIROS TELES (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certifico que, os Executados, OLDAIR ANTONIO 

SANGALETTI e TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA, foram devidamente 

citados, conforme mandados juntados nos IDs. 14780902 e 14781037, e 

até a presente data, não comprovou nos autos o pagamento do débito e 

nem indicou bens à penhora. Desta feita, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, para proceder o cumprimento do Mandado de Penhora e demais 

atos, no prazo legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 4 de outubro de 2018. SILVANE MARLISE SCHWEIG SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58769 Nr: 272-31.2017.811.0029

 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: ANDERSON ROSA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos da decisão proferida na data do dia 20/12/2017, nos autos de 

protocolo 53157/2015, o qual tramita em segunda instância, DETERMINO o 

sobrestamento do presente feito até ulterior decisão do Superior Tribunal 

de Justiça no RESP n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4).

 Aguarde-se no arquivo provisório. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15742 Nr: 1452-34.2007.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferticana Comércio e Representações Ltda, Jussemara 

Teresa de Campos, Gregório José Willers, AUTO POSTO GARAPU 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610-MT

 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; 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.: 14673 Nr: 396-63.2007.811.0029
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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: Dirce José dos Santos de Oliveira

 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.

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por DIRCE JOSÉ DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, visando a implementação do benefício previdenciário bem como, o 

pagamento de parcelas vencidas e de honorários sucumbenciais (fls. 

149/161).

 Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte 

exequente veiculando pedido de desistência da demanda (fls. 164/167 e 

fls. 177/180).

 Tendo em vista que a desistência é ato potestativo do exequente, não 

sendo o caso sequer de concordância do devedor, a medida que se impõe 

é o seu acolhimento, consoante o art. 775 do Código de Processo Civil .

 Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, 

o pedido de desistência formulado pela parte exequente.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem a análise do mérito da 

execução, nos termos do artigo 775 e 485, VIII do CPC.

Remetam-se os autos á segunda instância para julgamento dos embargos 

de declaração de fl. 128.

Após o julgamento do recurso, cientifiquem-se as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 2124-71.2009.811.0029

 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: Lourival dos Santos 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.

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, a par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16790 Nr: 15-21.2008.811.0029

 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: Augusta Carvalho 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.

 Vislumbro inexistir pedido a ser analisado, motivo pelo qual determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10716 Nr: 681-27.2005.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B, Patrícia Rodrigues Soares - OAB:6.767-E, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9.724-B

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 129 e para tanto, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, sem baixa na distribuição.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28448 Nr: 2322-40.2011.811.0029

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da decisão monocrática de fls. 70/71, cientifiquem-se as 

partes.

Em seguida, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16374 Nr: 2081-08.2007.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilar Franciscon

 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: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

 Determino à secretaria o cadastro do novo representante legal do 

executado, para os devidos fins.

 Cumpra-se a decisão de fl. 358, expedindo-se alvará para levantamento 

de valores depositados em conta judicial (fls. 347/349).

Observe-se a conta indicada às fls. 361/362.

 Cumpridas as providências, retornem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12200 Nr: 548-48.2006.811.0029

 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 Gnadt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Milton Batista Pedreira - OAB:7522/MS, 

Roseli Câmara de Figueiredo Pedreira - OAB:5359/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

 Determino à secretaria o cadastro do representante legal do requerido, 

para os devidos fins.

 Defiro o pedido de fl. 394, no que concerne à transferência de valores 

depositados em conta judicial vinculada ao processo.

Observe-se a conta de titularidade do bando, qual seja, Conta 

99.738.691-6, Agência 3793-1, CNPJ n° 00.000.000/5084-97.

 Cumpridas as providências, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19033 Nr: 2250-58.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Sonemann Feijó

 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: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

 Determino à secretaria o cadastro do novo representante legal do 

executado (fl. 285), para os devidos fins.

 Defiro o pedido de fl. 296, determinando a expedição de alvará para 

levantamento de valores depositados em conta judicial.

Observe-se a conta indicada à fl. 296.

 Cumpridas as providências, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12200 Nr: 548-48.2006.811.0029

 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 Gnadt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Milton Batista Pedreira - OAB:7522/MS, 

Roseli Câmara de Figueiredo Pedreira - OAB:5359/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 068/2018 do Conselho Nacional de Justiça 

certifico que, encaminho os autos ao setor de expedição de matéria de 

imprensa para intimar a parte Exequente, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso da r. Decisão de fls. 396.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16374 Nr: 2081-08.2007.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilar Franciscon

 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: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos do Provimento nº 068/2018 do Conselho Nacional de Justiça 

certifico que, encaminho os autos ao setor de expedição de matéria de 

imprensa para intimar a parte Requerida, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso da r. Decisão de fls. 426.

 Intimação da Parte Requerida

 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/

 Nos termos do Provimento nº 068/2018 do Conselho Nacional de Justiça 

certifico que, encaminho os autos ao setor de expedição de matéria de 

imprensa para intimar a parte Executada, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso da r. Decisão de fls. 526.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43603 Nr: 2534-90.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILA GRINGS

 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Executada, 

na pessoa de sua procuradora, Dr. (ª) Louise Rainer Pereira Gionédis, 

para, no prazo legal, manifestar-se nos termos da r. decisão prolatada em 

20/09/2018, transcrita a seguir: "Vistos. Defiro o pedido de prioridade na 

tramitação do feito e para tanto, determino à secretaria as anotações 

pertinentes. A fim de propiciar o contraditório, intime-se o executado para 

manifestar-se acerca do pedido de nova penhora (fl. 224). Intime-se. 

Cumpra-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

MARLENE NOVOTNY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S/A (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000028-51.2018.8.11.0029 Visto. Versam os autos sobre 

falha na prestação de serviços prestados pela concessionária de 

telefonia Ré, na qual foi prolatada sentença de parcial procedência, 

declarando a inexistência de relação jurídica de plano não contratado e a 

devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, mas, com o 

indeferimento do pedido de compensação por danos morais. Na sequência 

foi apresentado pela parte Autora embargos de declaração, o qual foi 

rejeitado. De fato, os embargos declaratórios clamam por modificação da 

sentença por existir contradição na sentença como lançada. A 

contradição apta a ensejar os embargos de declaração se revela na 

incongruência entre a parte da fundamentação e a dispositiva da 

sentença, o que constato no julgado. Em verdade, não se tratam os autos 

de meras cobranças indevidas. Os fatos como narrados suplantaram o 

mero aborrecimento. Pode o magistrado "a quo", diante de “error in 

judicando”, reconhecer no estado em que se encontra o processo, para o 

fim de declarar de ofício, em juízo de retração, a nulidade da sentença 

prolatada e da rejeição dos embargos como apresentados, para então 

acolher os embargos declaratórios e reformar a sentença. In casu, o Error 

in Judicando é, portanto, o erro de julgamento, aquele cometido pelo juiz no 

exercício de sua atividade jurisdicional na prolação da sentença, visando a 

declaração de nulidade da sentença contaminada por um vício de tal 

natureza, que se diz que a sentença foi errada. Partindo de tais 

premissas, houve equívoco na sentença prolatada no evento 13685179 e 

na decisão de improcedência dos embargos declaratórios publicado no 

evento 15087026, razão pela qual declaro a nulidade desses atos, opino 

pelo CONHECIMENTO dos Embargos Declaratórios opostos (evento 

14084658), por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO, tornando nula 

a sentença lançada, substituindo-a pelo texto abaixo. É o breve relatório. 

Passo a proferir nova sentença. Vistos etc. Relatório dispensado pelo 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo ao julgamento da lide, em vista da 

desnecessidade de produção de prova em Audiência (art. 355, I, do CPC). 

Passo a analisar. 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. 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. Aliado a isso, resta clara 

verossimilhança na narrativa autoral. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 
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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, o que não está 

presente nos autos. Trata-se de ação de declaração de inexistência de 

relação jurídica, repetição de indébito c/c indenização por danos morais, 

proposta pela Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento 

de que foi indevidamente cobrada por plano não contratado _; mesmo 

sendo consumidora dos serviços da fornecedora Ré _; não sendo por ela 

solicitada qualquer alteração de plano. Em apertada síntese, em 

decorrência de falha na prestação de serviços prestados pela parte Ré, 

sofreu a parte Autora, prejuízos de ordem material e moral, na qual relata a 

Reclamante que: (i) Foi submetida a contrato por ela não celebrado; (ii) Foi 

indevidamente cobrada por quase 01 (um) ano por serviços não 

solicitados; (iii) Os serviços foram indevidamente suspensos por quase 01 

(um) mês, ainda que regularmente pagos; (iv) Tentou a solução 

administrativa do problema através de 46 (quarenta e seis) ligações, as 

quais foram infrutíferas; A parte Reclamada apresentou peça 

contestatória, concentrando sua defesa na ausência de lesão aos direitos 

da personalidade, não trazendo aos autos nenhum fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da Reclamante. Reconheceu a 

Reclamada a inexistência de débitos em nome da parte Autora. O nome da 

parte Autora está vinculado a plano originário junto a Ré, “Plano Oi Conta 

Total Light”, contratado desde o ano de 2012, incluindo serviços de 

telefonia fixa, móvel e internet. Porém, passou a ser cobrada por serviço 

vinculado a outro plano denominado “Oi Plano 50”, exclusivo para celular, 

que declara nunca ter contratado. Acrescenta-se ainda que a 

consumidora é consumidora dos serviços prestados pela Reclamada 

desde o ano de 2000. Pois bem. No caso em comento, verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que não 

demonstrou efetivamente a existência de contratação do plano rechaçado 

pela parte Autora, bem como não demonstrou que os serviços foram 

prestados adequada e ininterruptamente. Consta também nos autos 

informações comprovadas através de documentos (faturas geradas em 

nome da parte Reclamante) de reiteradas cobranças indevidas por 

serviços não consumidos, além de cobrança para cancelamento do plano, 

que repiso não foi contratado pela Autora. E, isso não é só. Ainda que a 

parte Reclamante tenha efetuado o pagamento de valores para a obtenção 

do cancelamento dos serviços, os quais não houve sua solicitação, isso 

não foi o suficiente para cessarem as cobranças indevidas. Ademais, a 

parte Autora recebeu cobranças através de mensagens via celular o que 

não era comum na contratação. Também houve emissão de faturas em 

endereço divergente do fornecido pela Autora, o que confirma a falha na 

prestação dos serviços. Conforme documento apresentado em sede de 

embargos declaratórios, a parte Reclamada continuou a enviar cobranças 

à Autora (março/2018), mesmo após o pagamento das taxas 

indevidamente cobradas, mesmo após a citação desses 

autos(janeiro/2018), portanto se revelou o tratamento dispensado à 

consumidora/autora em total desrespeito e em desarmonia com a regras 

protetivas do Código Consumerista. Por último, diante da vulnerabilidade da 

parte Reclamante, também na tentativa de resolver o problema solicitou o 

cancelamento do plano de telefonia celular para a outra modalidade, agora 

pré-pago, ainda que não fosse sua intenção. Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação dos serviços pela Reclamada, na 

medida em que a mesma não procedeu com a devida cautela causando 

aborrecimentos ao consumidor. Demonstrou a parte Reclamante a 

tentativa exaustiva em solucionar o problema por 46 (quarenta e seis) 

vezes, conforme protocolos apresentados, além de sujeitar-se a pagar 

por cancelamento de plano não contratado, modificar plano de serviços 

ainda que não tivesse interesse nessa alteração, tudo demonstrando sua 

colaboração para a resolução do problema. Porém, nem todas essas 

prerrogativas foram suficientes. Restou incontroverso nos autos que a 

parte Autora após estar insistentemente sendo cobrada por plano que não 

solicitou, na tentativa de cancelar o contrato indesejado, desembolsou o 

montante de R$ 28,00 (vinte e oito reais), conforme solicitado pela 

Reclamada. Por certo, esses valores foram indevidamente cobrados e 

devem ser devolvidos, em dobro, pois preenchidos os dois requisitos para 

a subsunção da norma: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado. Vale dizer, da análise dos 

autos, verifico que a negativa de contratação declarada pela parte 

Reclamante não foi ilidida pela Reclamada, portanto é também procedente 

o pedido de declaração de inexistência dessa relação jurídica. Assim, 

restou demonstrada a prestação defeituosa do serviço e tal situação não 

se revelou em mero inadimplemento contratual. É, sim, suscetível de, por si 

só, ensejar abalo moral à consumidora, pois a má prestação dos serviços 

se revelou em vários incômodos e modificações na vida da consumidora 

como acima bem explanado. Nesse contexto, reputa-se inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Não é demais ressaltar que a figura 

do dano moral presente na hipótese da demanda refere-se estritamente 

aos direitos fundamentais da personalidade (honra, imagem, nome 

intimidade, privacidade), que frente ao fornecimento ou prestação de 

serviço defeituoso, geram alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte 

social e afetiva de seu patrimônio moral, que para a jurisprudência 

dominante da Corte Superior condiz com a própria ofensa e, portanto, é 

considerado in re ipsa, dispensando-se a comprovação da extensão dos 

danos, que por sua vez, evidencia-se das circunstâncias dos fatos. Na 

fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito. Como preconiza a jurisprudência do STF: "o valor 

da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as 

circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica 

de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação 

ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, 

de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição 

sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão 

sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a 

intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões 

de validez universal, de mensuração do dano à pessoa" (STF RE 

447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28.11.2006). Assim, deve ser o 

valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que 

atende a esses critérios, bem como aos princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade. Nesse sentido colaciono jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO - TELEFONIA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM NOTIFICAÇÃO 

- IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO - VALOR FIXADO EM MONTANTE QUE NÃO ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

QUANTUM MAJORADO. Assim, deve ser majorado para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) o valor da indenização arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), visto que não atende a esses critérios, bem como aos 

princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e aos precedentes desta 

Turma Recursal. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS, SALVO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Cuiabá, 25 de novembro de 2014. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0023794-50.2012.8.11.0001, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da 

Costa Marques. DJe 26.11.2014). Ante ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no art.487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE OS PEDIDO, para o fim de: - Declarar a INEXISTÊNCIA de 

RELAÇÃO JURÍDICA derivada do objeto do contrato “Oi Plano 50” e 

determinar que a parte Ré realize o seu CANCELAMENTO, bem como se 

ABSTENHA de cobrá-lo de qualquer forma, demonstrando nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da publicação do decisum, 

passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte 

à data da intimação, sob pena do pagamento de multa cominatória 

equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da data do 

descumprimento do termo ad quem; - Condenar a parte Ré a 

REPETIR/PAGAR à parte Autora, em dobro - art.42, parágrafo único, do 

CDC -, o valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), corrigido 

monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias 

indevidas, com base no INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) a 

partir da citação; - Condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à 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, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Após o trânsito em julgado, a Reclamada deverá ser intimada, 

através de seus advogados, 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 
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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, 04 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20871 Nr: 1594-67.2009.811.0029

 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: Walmir Graboski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDO SCHELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Renove-se vista dos autos à parte autora para que requeira o que 

entender de direito.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000331-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANUEL GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGOBERTO GARCIA BELUFI (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, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

complementação da diligência do oficial de justiça, conforme certificado 

pelo meirinho, no movimento 15707442, de 03/10/2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000913-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JANE CLAYDE NOBRE CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000913-80.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos, 

observa-se que não foram recolhidos os valores referentes às custas 

processuais, tampouco houve vinculação da referida guia de pagamento 

aos autos. II. Dessa forma, intime-se a parte exequente, por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha o valor 

das custas processuais e promova a vinculação da referida guia, 

conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). III. Certifique-se 

eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 3 de 

outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38325 Nr: 760-11.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Terezinha Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366

 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 

exequente para manifestação, no prazo legal, acerca da penhora "on line" 

realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36882 Nr: 3563-35.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arcanjo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 10 

dias, acerca da cetidão de fls. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13122 Nr: 3440-13.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS, RRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, juntada as fls.357-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67069 Nr: 2559-84.2014.811.0024

 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: Neliane Da Silva Hermogenes

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte requerida, para querendo, contrarrazoar o recurso 

interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 2931-62.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonizio Souza de Araujo, Janne de Souza 

Ferreira Araújo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96389 Nr: 4173-22.2017.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Martins da Costa Swaner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça retro, devendo providenciar o depósito da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 449-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdF, AAAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469, Rosi Mari Giacomoni Beux - OAB:OAB/MT. 13469-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Vistos etc.

Considerando a informação de que o alimentando faleceu, intimem-se as 

partes para confirmarem o fato e requererem o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74306 Nr: 2080-57.2015.811.0024

 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: Adenir de Souza Domingos, Expedito Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990, 

ANILTON GOMES RODRIGUES - OAB:14443, LUCAS BONATO DE 

AMORIM - OAB:MT 18748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O

 "Vistos, etc...Destarte, o critério previsto na lei é o do valor da causa, 

excetuadas as demandas expressamente previstas no §1°. Assim, o valor 

atribuído à causa pela parte autora fixa a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° da Lei n° 12.153/09 e na 

Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Preclusa a decisão, proceda-se a imediata redistribuição da 

ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações 

necessárias na distribuição do sistema Apolo. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 55278 Nr: 3061-91.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Pedro 

Aparecido de Oliveira, Luciano Português

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital de Medicina Especializada LTDA - 

Hospital Santa Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, PEDRO 

APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549, RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

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

OAB:11.393/MT, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - OAB:MT 19194

 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 

executada acerca da penhora "on line" realizada às fls. 345/346, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, eventualmente, “comprovar que: I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31922 Nr: 1298-60.2009.811.0024

 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: Erenice Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Requerida via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 543,53 (Quinhentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) calculadas à f. 86, 

conforme sentença fl. 35. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma 

separada sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 130,13 (Cento e trinta 

reais e treze centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000981-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARTILENE ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

LUCILENE CARNEIRO XAVIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000981-30.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Diante do declínio da 

competência neste feito, ratifico os atos processuais praticados pelo juízo 

declinante, conforme art. 64, § 4º, do CPC/2015. II. Diante da proposta de 

acordo, apresentada pelo INSS em sede de contestação (fl. 86), intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca 

de seu teor. III. Caso apresente anuência com a proposta ofertada, 

venham os autos conclusos para sentença, caso não concorde deverá, 

no prazo assinalado, apresentar réplica, quando deverá, por economia 

processual especificar as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade, sob pena de indeferimento, indicando, na oportunidade 
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e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. IV. 

Certifique-se eventual silêncio. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 3 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000923-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

MOSAR FRATARI TAVARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000923-27.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação de execução 

ajuizada por MOSAR FRATARI TAVARES contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento de honorários advocatícios, sendo 

atribuído à causa o valor de R$ 5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e 

nove reais e seis centavos). A ação foi distribuída perante a justiça 

comum desta Comarca, recaindo, após distribuição, sobre a competência 

deste Juízo. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que 

a ação tem como objetivo o recebimento de honorários advocatícios, 

sendo atribuído à causa o valor de R$ 5.379,06 (cinco mil trezentos e 

setenta e nove reais e seis centavos). Distribuída a demanda perante a 

justiça comum desta Comarca, recaindo, após distribuição, sobre a 

competência deste Juízo. Com efeito, a Resolução n° 04/2014-TP, 

aprovada pelo Tribunal Pleno do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, publicada em 31.03.2014, instituiu os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública em todas as Comarcas do Estado, dispondo que: “Art. 1°. 

As causas referentes à Lei Federal n° 12.153, de 22 de dezembro de 

2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: (...) II – nos 

Juizados Especiais Cíveis utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.” Neste contexto, a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é estabelecida pelo art. 2° da Lei n° 12.153/09, in verbis: 

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” 

Destarte, o critério previsto na lei é o do valor da causa, excetuadas as 

demandas expressamente previstas no §1°. Assim, o valor atribuído à 

causa pela parte autora fixa a competência absoluta do Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca. Diante do exposto, com fundamento 

no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 

04/2014-TP (anexa a esta decisão), DECLARO a incompetência absoluta 

deste Juízo e DECLINO, ex officio, da competência do Juízo da 1ª Vara 

desta Comarca para processamento desta ação, determinando a 

redistribuição desta demanda perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães. Proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 3 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000952-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA FLAUZINA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000952-77.2018.8.11.0024 Vistos, etc. I. Demonstrada a legitimidade da 

parte autora na forma do art. 747, II e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, recebo a inicial. II. Com fulcro no art. 749, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, indefiro o pedido liminar, formulado na inicial, 

já que não restou devidamente demonstrado, neste juízo perfunctório, que 

a requerida, de fato, não tenha capacidade de exercer os atos da vida 

civil. Conforme consta no relatório médico acostado com a exordial, a 

interditanda não apresenta capacidade de se locomover e de praticar 

suas atividades habituais, donde não se pode, por si, presumir que não 

tenha ela capacidade de gerir sua vida, o que daria ensejo à nomeação de 

curador provisório. Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma 

situação de urgência a autorizar o deferimento do pedido liminar. III. 

Designo o dia 12.12.2018, às 13:30 horas, para realização de audiência de 

entrevista da interditanda (art. 751, CPC). IV. Cite-se a interditanda para 

comparecer à audiência de seu interrogatório, cientificando-a de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado nos 

termos do art. 752 do CPC. V. Outrossim, defiro o pedido de justiça 

gratuita, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. Intimem-se as 

partes, a Defensoria Pública e o Ministério Público. VII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 3 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000931-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DOMINGAS BERTILDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALES BERTILDA DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000931-04.2018.811.0024 Vistos, etc. I. Primeiramente, com fulcro no art. 

321 do Código de Processo Civil, determino que a autora emende a 

exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de trazer aos autos nova 

cópia do documento de fl. 10 (certidão de óbito(?)), cujas reprodução 

digital é de péssima qualidade, o que impede a sua análise. II. Deverá 

também, na oportunidade, adotar as seguintes providências, necessárias 

ao inventário na forma pretendida: a) juntar aos autos cópia dos 

documentos pessoais a demonstrar a qualidade de herdeiro de 

VALDEVINO BERTILDO DE FRANÇA e MARIA BERTILDA DE FRANÇA; b) 

esclarecer se ELI PEREIRA ARAGÃO, constante na exordial é também 

herdeira do ‘de cujus’, em caso positivo, deverá apresentar cópia de seus 

documentos pessoais; c) esclarecer se houve a renúncia por parte dos 

herdeiros VALDEVINO BERTILDO DE FRANÇA e MARIA BERTILDA DE 

FRANÇA de todo o acervo hereditário, ou apenas dos valores referentes 

à indenização devida por Furnas Centrais Elétricas, já que os documentos 

de fls. 30/31, referem-se apenas à aludida indenização e d) juntar aos 

autos cópia da matrícula do imóvel ao qual faz menção na inicial, 

apontando, inclusive seu valor atualizado. III. É certo que para o 

processamento do inventário na modalidade pretendida é necessário que 

todos os herdeiros sejam maiores e capazes, bem como é imprescindível 

que haja consenso pelos herdeiros quanto à partilha (art. 659, caput, do 

Código de Processo Civil). Assim, a autora deverá no prazo acima 

mencionado juntar aos autos plano de partilha assinado por todos os 

herdeiros do falecido, ou procuração de todos os referidos herdeiros com 

poderes específicos para realizar transação. IV. Condiciono o pedido de 

justiça gratuita ao cumprimento das determinações anteriores, já que na 

ação de inventário a obrigação de arcar com as custas processuais recai 

sobre o espólio. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUSTAS. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A obrigação com o pagamento das custas 

processuais é do espólio, não sendo relevante a situação financeira dos 

herdeiros. Ou seja, cabe ao espólio, e não aos herdeiros o pagamento das 
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custas do processo de inventário. NEGADO SEGUIMENTO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70063399695, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 29/01/2015). V. 

Certifique-se eventual silêncio. VI. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 3 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000940-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (REQUERIDO)

LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000940-63.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando detidamente o 

presente feito, nota-se manifesta incorreção quanto ao valor da causa, 

uma vez que, não obstante pleitear ‘suspender a emissão (sic) da posse 

dos requeridos até apreciação do mérito da presente’, deu à causa o valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que tal valor não corresponde ao 

valor da área, a qual, conforme escritura pública de compra e venda, foi 

transferida no ano de 2010, pelo montante de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), conforme documento juntado com a inicial. II. Desta feita, a fim de 

que o valor da causa efetivamente corresponda ao conteúdo econômico 

nela contido (art. 292, IV, do CPC), com fulcro no art. 292, §3°, do CPC, 

retifico, de ofício, o valor atribuído à causa para R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), ante a ausência de elementos a demonstrar o valor atualizado do 

imóvel em questão. III. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a exordial no sentido de proceder do 

complemento/recolhimento do valor das custas processuais com base no 

valor retificado da causa neste ato, sob pena de indeferimento da inicial. 

IV. Sem prejuízo do exposto, diante da distribuição em apenso do presente 

feito ao de n° 417-98.2000.811.0024 (cód. 1908), comprovado o 

cumprimento do disposto no item anterior, promova-se a materialização 

dos presentes autos anexando-os àquele. V. Certifique-se eventual 

silêncio. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 3 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NELCY PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000950-10.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os documentos 

juntados aos autos, observa-se que a negativa administrativa acostada 

com a inicial data de 14.3.2016 (há mais de dois anos do protocolo da 

demanda – 21.9.2018), de maneira que não é contemporânea à ação, não 

se prestando, portanto, a demonstrar o interesse processual da autora, 

sobretudo em razão da possibilidade de alteração nas condições pessoais 

da autora, sobretudo de seu quadro de saúde, para concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Registro, 

nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do 

RE 631.240/MG, reconheceu a necessidade de prévio requerimento 

administrativo, a fim de que seja configurado o interesse de agir em ação 

judicial contra o INSS visando a obtenção de benefício previdenciário, 

conforme ementa de acórdão abaixo transcrita. “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas.” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 

3/9/2014 – sem grifo no original) II. Dessa forma, intime-se a parte autora, 

por meio de seu(ua) advogado(a), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente nos autos cópia de indeferimento administrativo contemporâneo 

à presente data, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob 

pena de extinção do feito por ausência de interesse processual. III. 

Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 3 de outubro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 60757 Nr: 1282-67.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFLM, Ana Paula Cândida de Lima Martins

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ausente o necessário preenchimento do requisito de deficiência, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão do benefício de amparo 

assistencial ao deficiente.Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC.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), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se. Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 1142-57.2018.811.0024

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->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: GILMAR PINTO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modesto Miranda Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O

 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 05 de dezembro de 2018, às 09hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CARNEIRO DE PAIVA (REQUERENTE)

LUCILENE CARNEIRO XAVIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000314-44.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VALTER CARNEIRO DE PAIVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é 

outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, 

aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No 

caso em exame, sem razão o embargante. Diferente do que afirma em 

suas razões de embargos, não há na petição inicial pedido de devolução 

de valores pagos, muito menos em dobro, conforme pode ser visto do rol 

de pedidos finais abaixo transcrito: “CONCLUSÃO Por todas as razões 

acima expostas, visa o Reclamante, sentença declaratória de conteúdo 

negativo, que declare não existir o débito constante nas faturas com 

vencimento em 11/02/2018, no valor de R$ 1.347,11 (um mil trezentos e 

quarenta e sete reais e onze centavos) e com vencimento 11/05/2018 no 

valor de R$ 1.597,69 (um mil e quinhentos e noventa e sete reais e 

sessenta e nove centavos). Ademais, a Tutela Antecipada busca a 

manutenção de um direito que lhe assiste. DOS PEDIDOS Ex positis, 

REQUER: Inicialmente, a realização de Audiência de Mediação e 

Conciliação (NCPC, art. 334), aguardando a intimação para 

comparecimento em dia e hora a ser marcada por Vossa Excelência, como 

medida amigável de resolução da lide. A TOTAL PROCEDÊNCIA da 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com 

Antecipação de Tutela, nos termos acima peticionados, declarando -se 

inexistentes quaisquer débitos em relação as faturas com vencimento em 

11/02/2018, no valor de R$ 1.347,11 (um mil trezentos e quarenta e sete 

reais e onze centavos) e com vencimento 11/05/2018 no valor de R$ 

1.597,69 (um mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e nove 

centavos, bem como a ratificação do pedido de Tutela Antecipada 

tornando a medida provisória em definitiva; Em sede de Tutela Antecipada, 

liminarmente e inaudita altera pars, ordem no sentido de que a requerida 

NÃO EFETUE o fornecimento de energia elétrica no imóvel do Reclamante 

até o final deste processo; Seja condenada a RÉ a pagar o Reclamante a 

indenização moral arbitrada por Vossa Excelência pelo fato de ter exposto 

a Reclamante a situações vexatórias, deixando seu trabalho e afazeres 

para fazer uma verdadeira via sacra para tentar cancelar tal cobrança, 

conforme exposto na inicial, que deverá com a devida vênia, ser arbitrado 

em 40 vezes o valor do salário mínimo vigente; e) Requer ainda a inversão 

do ônus da prova nos termos do inciso VIII do artigo 6º, da Lei número 

8.078; f) Os benefícios da lei n° 1060/50 (assistência judiciária), uma vez 

que, o autor não tem condições financeiras para arcar com as custas e 

honorários advocatícios deste processo, em caso de recurso, sem 

prejuízo de seu sustento; Requer - se, desde já, provar o alegado por 

todos os meios de prova admitidos, tais como juntada de documentos, 

depoimento da RÉ, e outras que se fizerem necessárias. Acresçam -se à 

condenação, atualização monetária e juros à taxa 34 legal computada a 

partir do evento danoso. (Sumula 54 STJ). Para quaisquer diligencias que 

se façam necessárias, requer, desde já, seja autorizado ao Sr. Oficial de 

Justiça a faculdade prevista no art. 172, § 2º do CPC. Dá -se à causa o 

valor de R$ 38.16 0,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais). Nesses 

termos; Pede deferimento;” (id 13235517, páginas: 32/33/34) No caso em 

espécie, observa-se que a r. sentença impugnada expressamente se 

manifestou acerca das questões de relevo. A partir de sua simples leitura 

atenta do julgado é facilmente perceptível que as questões de fato e de 

direito trazidas à baila restaram devidamente apreciadas, de forma clara e 

lógica, inexistindo vícios passiveis de aclaração, sobretudo porque o 

ponto apontado como omisso, consoante acima frisado, consiste em 

indelével inovação recursal, impassível de apreciação nesta oportunidade. 

Com efeito, na sentença, deve o julgador abordar os fundamentos de fato 

e de direito efetivamente sustentados pelas partes nos momentos 

processuais oportunos, apreciando apenas as teses e alegações 

expressamente arguidas e as matérias passíveis de conhecimento de 

ofício. A toda evidência, os embargos de declaração não servem para a 

reapreciação da matéria julgada ou em face da apresentação de teses 

inéditas pela parte embargante que não foram suscitadas no momento 

oportuno. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO VENTILADA 

NA INICIAL. INOVAÇÃO A LIDE. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS NESTA FASE PROCESSUAL. 

PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Em sede de embargos de 

declaração, não é possível a inovação de matéria, sendo vedada a 

apreciação de questão não suscitada anteriormente, sendo admissíveis 

somente nas hipóteses de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição 

ou omissão, ainda que para fins de prequestionamento. 2. Aatividade 

jurisdicional foi realizada nos limites em que foi requerida, sendo vedada a 

inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração, pois esse 

recurso não autoriza o estabelecimento de diálogo entre as partes e o 

órgão jurisdicional tampouco viabilizando a modificação da substância do 

julgado, quando ausentes os vícios enumerados em lei. 3. Embargos de 

declaração conhecidos e rejeitados." (Acórdão n.700882, 

20130020047096MSG, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Conselho Especial, 

Data de Julgamento: 06/08/2013, Publicado no DJE: 14/08/2013. Pág.: 40) 

Não é outro o entendimento jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não 

prosperam os embargos de declaração. 2. É vedado à parte inovar em 

sede de embargos declaratórios, apresentando questões não abordadas 

no recurso especial. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no 

AgRg no Ag 1320715/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 28/06/2013) (g.n.) Dessa 

forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra 

a sentença, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Ante 

o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo 

conhecimento dos embargos de declaração, posto que tempestivo e no 

mérito OPINO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 

para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. 

Chapada dos Guimarães, 20 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMONE ALVES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 04 de outubro de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-56.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, xxxxxx de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA EVELYM ALVES FERREIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000801-14.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DEBORA EVELYM ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta julgamento imediato do mérito, 

não havendo necessidade de dilação probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se o caso de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência que 

DÉBORA EVELYM ALVES FERREIRA promove em face de UNIÃO DAS 

ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ, IUNI EDUCACIONAL S/A. Alega a 

autora que cursa a Faculdade de Direito no 9º (nono) semestre possuindo 

financiamento estudantil (FIES) de 65% além de 35% da bolsa ofertada 

pela própria instituição de ensino requerida. Que no início do 10º (décimo) 

semestre foi impedida de realizar a matrícula e acompanhar as aulas, sob 

o argumento de que existiria saldo devedor relativo ao semestre anterior. 

Discorre que ao procurar informações quanto ao suposto débito, tomou 

conhecimento de que o FIES teria repassado valor a menor a requerida e 

por este motivo deveria ela arcar com o pagamento da importância de R$ 

2.209,99. Pois bem. Primeiramente, 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. 

Tendo a reclamante alegado a inexistência de débito caberia à reclamada 

comprovar a sua existência e legalidade, o que não ocorreu. O ônus 

probatório da reclamada decorre tanto da inversão do ônus da prova do 

art. 6º, VIII do CDC e do art. 373, II do CPC/2015, quanto do fato que não se 

pode exigir que o consumidor realize prova negativa. No entanto, a 

requerida não trouxe qualquer documento que justificasse a cobrança 

noticiada ou ainda alguma explicação plausível para cobrar da aluna valor 

que deveria ser cobrando do Financiamento Estudantil, muito menos 

impugnou o percentual da bolsa de 35% ofertada pela própria instituição. 

Dessa forma, a reclamante não apenas não comprova a existência de 

mensalidade em aberto como também demonstra que o reclamante 

possuía, sim, bolsa de 100%. Com isso não há que se falar em cobrança 

de débitos em aberto. Quanto aos danos morais, estes foram 

suficientemente demonstrados. Diferente do que afirma a requerida, não é 

apenas a inscrição em órgãos de proteção a única forma apta a geral 

abalo moral a requerente. A cobrança realizada pela reclamada, além de 

impedir o regular prosseguimento do curso da reclamante, frustrando sua 

legítima expectativa, é ilegal. Explico: não tendo demonstrado que os 

valores repassados à universidade pelo FIES são inferiores ao valor total 

das disciplinas cursadas pelo reclamante, a cobrança realizada pela 

reclamada seria duplicada. Em outras palavras, a reclamada está 

cobrando duas vezes – uma do Fundo de Financiamento Estudantil e outra 

diretamente do aluno. Cabe apontar que tal conduta beira a má-fé. A 

reclamada também não se desincumbiu de comprovar que as situações 

frustrantes narradas pela reclamante não ocorreram. Resta caracterizada, 

assim, a falha na prestação de serviços, e, consequentemente, está 

configurado o dano moral, na forma do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O dever de indenizar se justifica pela nítida falha na 

prestação dos serviços, bem como pelos transtornos ocasionados, tendo 

em vista que restou demonstrado o dano causado a reclamante em virtude 

das frustrações por ela vividas em decorrência da impossibilidade de 

continuar regularmente seu curso. Com relação à fixação do quantum 

indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência 

pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano 

moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as 

peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o 

porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito 

sancionatório e seu caráter pedagógico. Por tais razões, fixo o valor dos 

danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), respeitando os critérios 

acima mencionados. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. Confirmo a liminar anteriormente concedida e 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito referente ao semestre 2018/1; 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da 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). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, em sede 

de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, eis que o 

rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à atual 

redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO CAPOCCI (REQUERENTE)

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO CAPOCCI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 04 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 08/11/2018, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT,04 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 08/11/2018, às 14horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 04 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLA CRISTINA LEME (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo número: 1000394-08.2018.8.11.0024 REQUERENTE: CHARLA 

CRISTINA LEME REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS Certifico que o 

Recurso Inominado interposto pela parte promovente foi protocolado 

tempestivamente, a qual requereu os benefícios da justiça gratuita. 

Certifico ainda que, em cumprimento ao artigo 42 § 2º da Lei 9.099/95 ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Chapada dos Guimarães-MT, 4 de outubro de 2018. LUCIANA MARQUES 

GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 08/11/2018, às 14h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT,04 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 18/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade, Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro, em conformidade 

com o Edital N.º 12/2018-CA, disponibilizado no DJE 10308, de 02/08/2018 

e publicado em 03/08/2018, no uso de suas atribuições etc.

1. Torna pública a relação das inscrições deferidas para o Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliador para a Comarca de 

Colider-MT.

Nº de Inscrição Nome do Candidato Nº de Identidade

01 Luciano Araújo Jatobá da Silva 09945308-6

 02 Meiriele de Oliveira Lima 2690839-5

03 Luiza Calderelli Bonin 2063264-9

04 Fernanda Alves da Silva 1697650-9

05 Elaine de Paula da Silva 2435923-8

06 Tainara dos Santos Chiotti 1998986-5

07 Francislaine Cândido de Almeida 2019043-3

08 Kamila Borges Silva 2497247-9

09 Marlon Alberghini Gonçalves 2264700-7

10 Giovana Galadinovic Bachiega 2364291-2

11 Ariel Saboia Paulino 2758344-9

2. Tornar público, que a prova para o Processo Seletivo para 

Credenciamento de Conciliador para a Comarca de Colider-MT, será 

aplicada no dia 21/10/2018, das 08h às 12h, nas dependências da 

Faculdade de Colider – FACIDER, sito à Avenida Senador Júlio Campos, n. 

995, Loteamento Trevo, CEP 78500-000, Colider-MT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e 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 (Douglas Ferreira 

Corsini), Gestor Geral Substituto, que digitei.

Colider/MT, 4 de outubro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001455-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

ENRIQUE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001455-46.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ENRIQUE 

SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1 

- RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 2 - 

CITE-SE o requerido para, querendo, apresente contestação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro). 3 - Pois bem. Trata-se de ação 

de percepção de benefício previdenciário ajuizada por Enrique Santana, 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, por meio da qual postula, em sede de antecipação 

de tutela, a implantação imediata do benefício por tempo de contribuição, 

uma vez que a parte autora preencheria as condições de trabalhadora 

rural e urbana. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister 

ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da 

sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações 

constantes da exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está 

desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até 

então produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

recebimento do benefício a título de trabalhador rural em regime de 

economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente 

jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 361 de 772



colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido 

por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um 

dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

4 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/12/2018, às 14h10min, devendo as partes, apresentar o rol 

de testemunhas no prazo do §4º, do artigo 357 do NCPC, sob pena de 

preclusão. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. 5 - Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, INTIME-SE a requerente para se manifestar no prazo legal, 

voltando-me os autos conclusos. 6 - Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica, podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Ol iveira Andrade Juíza de Direi to [1]  Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001518-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE ABREU (ADVOGADO(A))

AUZENI CHAGAS DE OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001518-71.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AUZENI 

CHAGAS DE OLIVEIRA DO CARMO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1 - RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 2 - Pois bem. Trata-se de ação de 

percepção de benefício previdenciário ajuizada por Auzeni Chagas de 

Oliveira do Carmo, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, por meio da qual postula, em sede de 

antecipação de tutela, a implantação imediata do benefício, uma vez que a 

parte autora preencheria as condições de trabalhadora rural em regime de 

economia familiar. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister 

ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da 

sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações 

constantes da exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está 

desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até 

então produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

recebimento do benefício a título de trabalhador rural em regime de 

economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente 

jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido 

por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um 

dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

3 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/12/2018, às 13h30min. Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. 4 - Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. 5 - Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. 6 - CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes 

para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do 

artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 
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parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO 

CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO 

(CONV.), Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 

08/09/2005 DJ p.35 Data da Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à apelação. [2] Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000428-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO NUNES REZENDE (RÉU)

 

intimação do(a) advogado(a) da parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de justiça 

do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do Mandado de Intimação do 

Requerido, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002123-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim (ADVOGADO(A))

MAIRTON DOS REIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIME-SE a requerente para apresentar impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001092-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

TATIANE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a requerente para apresentar impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001400-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NOBORU TOMIYOSHI (AUTOR(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ONO & XAVIER CARRENHO LTDA - EPP (AUTOR(A))

MASSAHIRO ONO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL TEIXEIRA COUTINHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, manifestar acerca 

da correspondência devolvida pelo correio.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-75.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA PINTO GONCALVES (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001423-75.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA PINTO GONCALVES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Maria de Fátima Pinto Gonçalves da Cruz 

ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, 

possuir todos os requisitos necessários para perceber o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ao ID 9425808, recebida a inicial, momento 

em que fora determinada a citação do requerido, bem como designada 

audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou 

contestação ao ID 11204474, alegando, em síntese, que a autora não 

preenche os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. 

Ao final, pugna pela improcedência da ação. Aportou aos autos a certidão 

de tempestividade da contestação ao ID 11542240. Entre um ato e outro, 

realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 11792036, sendo 

ouvidas as testemunhas presentes e apresentado remissivas à inicial pela 

parte autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 15/11/1961, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2016, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 
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No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) 

Cadastro do produtor rural, em nome da autora, constando também o 

endereço do sítio da requerente, lavrado no ano de 2.001 (ID 5591388, 

pág. 6); b) Certidão oriundo do I.N.C.R.A. de Colíder/MT, constando como 

agricultora a profissão da requerente, lavrado no ano de 2.000 (ID 

9402405 pág. 7) c) Cópia do indeferimento do pedido na via administrativa 

(ID 9402414, pág. 1), entre outros. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). (grifo nosso). Ademais, não bastassem às provas 

documentais carreadas, as testemunhas ouvidas em audiência de 

instrução confirmou o trabalho rurícola da autora desde longa data, senão 

vejamos: “Que conhece a autora e a família desde 2002. Que foram 

vizinhos até 2005. Que conheceu na lida rural. Que a atividade exercida 

no campo era de plantio de arroz, milho, mandioca e batata. Que viu a 

autora trabalhando diretamente na roça. Que criava galinhas e patos. Que 

tem conhecimento que autora está há dois anos morando na cidade. Que 

antes foi na área rural. Que na gleba Bom Jaguar foi na área rural. Que na 

cidade ela não trabalha. Que sempre está na casa. Que possui uma casa 

simples no bairro Maria Antônia, em Colíder. Que não possuí veículos.” 

(SIC) Hamilton Gikoski Kuss. “Que conhece a autora desde 2002. Que 

nesses anos a testemunha trabalhou juntamente com a autora e o esposo 

na lida do campo, na Comunidade Bom Jaguar, município de 

Marcelândia/MT. Que depois foram morar na cidade. Que reencontrou a 

autora em Colíder, na Comunidade Jacutinga. Que viu a autora trabalhando 

no campo. Que não possui outra renda além do campo. Que está morando 

na cidade porém não trabalha em nenhum comércio. Que tem problema de 

saúde e o marido também. Que a testemunha não tem conhecimento da 

parte autora antes do ano de 2002 morando em Marcelândia.” (SIC) 

Antonio Ferreira Duarte. Nesse contexto, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas ouvidas em 

juízo informaram que a autora por muito tempo morou e trabalhou no sítio, 

zona rural, exercendo atividade rural, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, não possuindo qualquer 

maquinário agrícola ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de 

forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade a Sra. Maria de Fátima Pinto Gonçalves da Cruz, na base 

de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(15/02/2017), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Maria de Fátima Pinto 

Gonçalves da Cruz. FILIAÇÃO Joaquina Pinto Pereira. REGISTRO GERAL 

(RG) 0650664-0 SSP/PR. CPF/MF 327.778.251-49. DATA DE NASCIMENTO 

15/11/1961. BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA 

DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 15/02/2017 – data do requerimento 

administrativo. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 3 - Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 
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eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, 

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). 6 - Sem custas. 7 - Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens. 8 - Preclusas as vias recursais, o 

que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 9 - Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.) Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DUTRA RODRIGUES (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000426-92.2017.8.11.0009. AUTOR: ADILSON 

DUTRA RODRIGUES RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Adilson Dutra 

Rodrigues ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em 

síntese, possuir todos os requisitos necessários para perceber o 

benefício de aposentadoria rural por idade. Ao ID 11042314, recebida a 

inicial, momento em que fora determinada a citação do requerido, bem 

como designada audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia 

ré apresentou contestação ao ID 12904415, alegando, em síntese, que o 

autor não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e 

outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 13397326, 

sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentado remissivas à 

inicial pela parte autora. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - 

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que, se reconhecido o direito do autor será a partir de 2017, 

não havendo que se falar em quinquênio. Assim, estando devidamente 

instruído o feito e não havendo mais preliminares a serem decididas, 

passo ao julgamento do mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a parte 

autora pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de 

todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de 

segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o 

conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. O requerente, 

nascido em 18/11/1956, atingiu a idade mínima necessária para se 

aposentar no ano de 2016, cabendo-lhe ainda demonstrar por início de 

prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo exercício de 

atividade rural. No que pertine à carência, deve o requerente ainda 

demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de segurada 

especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que completou a 

idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o pedido de 

benefício houver sido formulado após a cessação da atividade rural (AC 

nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha 

(conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, 

da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá 

efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, o requerente juntou como início de prova material: a) 

Certidão de Casamento, lavrado no ano de 1984, constando a profissão 

do autor como agricultor (ID 5557336, pág. 1); b) Certidão de Nascimento 

da filha, constando a profissão do autor como lavrador, lavrado no ano de 

1984 (ID 5557336 pág. 2); c) Carteira de trabalho, constando a profissão 

do autor como trabalhador agropecuário, no ano de 2015 (ID 5557343, 

pág. 2); d) Matrícula da propriedade rural, lavrado no ano de 2000, 

constando como proprietário o autor, Sr. Adilson Dutra Rodrigues (ID 

5557372 pág. 2); e e) Cópia do indeferimento do pedido na via 

administrativa (ID 5557349, pág. 01). O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 
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casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas em audiência de instrução confirmou o trabalho rurícola 

do autor desde longa data, senão vejamos: “Conhece o autor desde 1970, 

no Mato Grosso do Sul. Desde que conheceu o autor, este morava na 

área rural com a família. Que veio para Colíder em 2002, e o autor veio em 

2003. Que no período em que ficou no Mato Grosso do Sul, sempre 

trabalhou na área rural. E quando veio para Colíder continuou as 

atividades rurícolas. O autor não possuí outra fonte de renda e tem 

problemas de saúde, não podendo mais trabalhar.” (SIC) Cleida Romeiro 

Ramos. “Que conhece o autor desde 1970. Desde o Mato Grosso do Sul. 

Moravam na área rural e iam para a cidade estudar, onde conheceu o 

autor. Casou-se e continuou na área rural, na propriedade dos pais. A 

testemunha veio pra Colíder em 1999, o autor veio para Colíder 2003. Em 

2004 começou trabalhar para Sr. Oscar e o autor salgava cochos, 

conserto de portão, fazendo cercas. Que o autor trabalhou para o 

depoente na mesma atividade. Que o autor sempre trabalhou na área rural. 

Que o autor tem muitos problemas de saúde, como audição e diabetes, 

que parou de trabalhar. A renda sempre foi da atividade rural. Não tem 

propriedade na cidade. Que a propriedade onde mora é alugada. Que o 

autor tem uma convivente.” (SIC) Edgar Lauterer Romeiro. Nesse contexto, 

vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia 

familiar entende-se que o trabalho dos membros deva ser indispensável 

para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não podendo 

haver auxílio permanente de empregados na exploração da atividade ou 

mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. As 

testemunhas ouvidas em juízo informaram que o autor por muito tempo 

morou e trabalhou na zona rural, exercendo atividade rural, sendo que 

estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, não 

possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de empregados, 

exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide 

do autor era rural e em regime de economia familiar. De acordo com o que 

dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Destarte, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade ao Sr. Adilson Dutra 

Rodrigues, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (09/01/2017), devidamente atualizadas. Nos 

termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 

16/2010, segue os parâmetros para implantação do benefício: NOME 

COMPLETO Adilson Dutra Rodrigues. FILIAÇÃO Oracilia Dutra Rodrigues. 

REGISTRO GERAL (RG) 078.088 SSP/MT. CPF/MF 173.273.501-87. DATA 

DE NASCIMENTO 18/11/1956. BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria Rural 

por Idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 09/01/2017 – data do 

requerimento administrativo. Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, 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). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

quinze (15) dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49455 Nr: 183-49.2009.811.0009

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACIDER - FACULDADE DE COLIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CARLOS RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 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$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 
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gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48920 Nr: 2704-98.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIDER - FACULDADE DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE (Autor) para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis 

centavos), a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia 

única de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112860 Nr: 2189-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 Autos nº. 2189-14.2018.811.0009 – Código nº. 112860

Despacho

Vistos, etc.

Ante a informação de que a defesa renunciou ao mandato outorgado (fl. 

146), INTIME-SE, com urgência, o acusado para que, se assim desejar, 

constituir novo advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras 

para tanto, seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública.

Após, NOTIFIQUE-SE a Defesa constituída ou se for o caso a Defensoria 

Pública para a audiência do dia 26 de outubro de 2018, às 13h30min.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Colíder/MT, 03 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99618 Nr: 1911-81.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, 

ROBERTO RODRIGUES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MEINBERG 

FRANCO - OAB:186391/SP

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação aos réus Primo 

Indústria De Laticínios Ltda. e Roberto Rodrigues Junqueira nos termos 

acima avençados e assim SUSPENDO o processo por 02 (dois) anos. No 

prazo indicado, os réus deverão comprovar o cumprimento das condições 

constantes no ajuste acima entabulado. Esgotado o prazo de dois anos 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, e após torne-me concluso. 

2) SOLICITE-SE a devolução das missivas expedidas as fls. 117/119, 

independente de cumprimento. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112551 Nr: 2000-36.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, TAUANI DA 

SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Autos nº. 2000-36.2018.811.0009 – Código nº. 112551

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pela defesa em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão 

de fl. 170.

2) Considerando que a defesa manifestou o desejo de apresentar razões 

de apelação na instância superior (fl. 169), ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, nos termos do 

artigo 600, §4°, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 03 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104556 Nr: 1034-10.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência do depoimento da testemunha Wellington e Leandro pela 

defesa. 2) DESIGNO audiência de continuação para o dia 18 de Março de 

2019 às 14:00. Saem os presentes intimados. REQUISITE e INTIME-se a 

testemunha Wellington, ora policial civil. OFICIE-se a autoridade policial e 

intime-se a testemunha Wellington para que em 10 dias justifique sua 

ausência em audiência. CUMPRA-SE ”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106338 Nr: 2147-96.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência, 

por ora, injustificada da testemunha Rafael Aparecido Lucas Ferreira, 

DESIGNO audiência de continuação para o dia 17.04.2019 às 13:30(MT). 

Sai os presentes intimados. EXPEÇA-SE mandado de condução coercitiva 

da testemunha Rafael Aparecido Lucas Ferreira, e aplico a multa de 1 

salário mínimo, bem como extraiam-se cópias a autoridade policial para 

apuração de eventual crime de desobediência. 2) Ante a manifestação 

ministerial de fl.83, EXPEÇA-SE carta precatória a Comarca de Sinop/MT 

para a oitiva da vítima Jandiane Greselle. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98801 Nr: 1333-21.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Suely de Oliveira Alves Figueiredo e Luiz 

Barrionuevo Neto, conforme requerido, respectivamente pelas partes e 

pela acusação. 2) Não havendo demais provas a serem produzidas, e não 

requerido diligências, DECLARO encerrada a fase de instrução. 3) 

Considerando que as partes já apresentaram memoriais finais, MANTENHO 

os autos conclusos para prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106093 Nr: 1968-65.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Gerson Luis Lopes Cherakowski e 

Terezinha da Silva, conforme requerido, respectivamente pelas partes e 

pela acusação. 2) ABRA-SE vista a Defensoria Pública com o prazo de 05 

dias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86403 Nr: 3818-96.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEGIVAN LUIZ DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu TEGIVAN LUIZ 

MORAIS da imputação a que se sujeitou nestes autos, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Às comunicações de 

praxe.Diante da absolvição deixo de condenar o acusado nas custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

01 de outubro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83395 Nr: 748-71.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILTON NICOLAU DE MELO, Filiação: 

Valdir Nicolau de Melo e Nair Saugo de Melo, data de nascimento: 

27/07/1976, brasileiro(a), natural de Assis Chateaubriandi-PR, solteiro(a), 

garçon/pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO, do réu acima qualificado atualmente em lugar 

incerto e não sabido para comparecer junto à 3º vara desta comarca no 

prazo de 10 dias a fim de indicar a forma pretendida para a restituição do 

valor pago a título de fiança, informando todos os dados necessários. 

Salientando que sua inércia resultará em perca em favor da União.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. 1. Restitua-se o valor apreendido (fl. 21) 

ao senhor Ailton Nicolau de Melo (fl. 09), intimando-o para que, em 10 

(dez) dias, forneça os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores. 2. Para o caso do decurso do prazo sem qualquer manifestação 

do interessado (Ailton), desde que devidamente intimado, desde já decreto 

o perdimento dos valores em favor da União. 3. Já quanto ao entorpecente 

(fl. 21), destrua-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, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 02 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83137 Nr: 499-23.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE PEREIRA DA SILVA, ISAIAS 

BOSSA, JOSIANE APARECIDA BARROSO, PAULO SERGIO DA SILVA, 

MILEIDE XAVIER DE LIMA, MORRES ALBERT NUNES FERREIRA

 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:, 

ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAIAS BOSSA, Cpf: 59308869115, Rg: 

438.127, Filiação: Maria Moreira Bossa e José Bossa, data de nascimento: 

05/08/1958, brasileiro(a), natural de Palotina-PR, solteiro(a), aposentado, 

Telefone 6696041866. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que comparecer junto à 3° vara desta comarca 

a fim de indicar a forma pretendida para a restituição do valor apreendido 

nos autos informando todos os dados necessários. Ressalto que, a 

inércia importará, desde já, perda em favor da União.

Despacho/Decisão: Autos nº. 499-23.2013.811.0009 – Código nº. 

83137DespachoVistos, etc.1.Considerando que fora extinta a punibilidade 

dos acusados em virtude de prescrição, conforme sentença de fls. 

285/289, RESTITUAM-SE os valores constantes às fls. 160/161 aos 

acusados Isaias Bossa e Paulo Sergio da Silva, haja vista não ter prova de 

sua origem ilícita, intimando-os para que, em 10 dias, informem os dados 

bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando que a 

inércia importará, desde já, a perda em favor da União, devendo, neste 

caso, a serventia adotar as providências para a transferência dos 

valores.2.Não sendo os réus encontrados para citação pessoal, desde já, 

DETERMINO a intimação por edital.3.Quanto aos objetos de fls. 271, 

DESTRUA-SE haja vista serem normalmente utilizados em crimes de tráfico 

de drogas.4.Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 30 de 

julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 02 de outubro 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.: 103349 Nr: 159-40.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) ACOLHO o 

parecer ministerial utilizando como razão de decidir e DECRETO A 

REVELIA do acusado nos termos do artigo 367 do CPP. 2) HOMOLOGO a 

desistência da testemunha Cleber Gomes da Silva e da vítima Sebastião 

Gonçalo Campos Pereira conforme requerido, respectivamente, pelo 

Ministério público e defesa. 3) EXPEÇA-SE carta precatória a Comarca de 

Cuiabá/MT para que naquele juízo proceda a oitiva da testemunha Cleber. 

4) AGUARDE-SE o cumprimento das Precatória, com o aporte, ABRA-SE 

vista as partes para que requeiram diligência e/ou apresentem suas 

alegações finais. Após, concluso. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99615 Nr: 1908-29.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO CARNELÓS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:MT/9.231-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação ao acusado 

Ivanildo Carnelós nos termos acima avençados e assim SUSPENDO o 

processo por 02 (dois) anos. No prazo indicado, o acusado deverá 

comprovar o cumprimento das condições constantes no ajuste acima 

entabulado. Esgotado o prazo de dois anos ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, e após torne-me concluso. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114158 Nr: 2981-65.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO MATIAS BARBOSA, MARCOS SUEL 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DA SILVA 

MARQUEZINI - OAB:259738

 Autos n°. 2981-65.2018.811.0009 – Código n°. 114158

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 19 de março de 

2019, às 14h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110647 Nr: 827-74.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) Considerando que as partes já 

apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 1359-48.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DE GRANDI 

CASTRO FREITAS - OAB:OAB/MT - 9292-B

 Autos nº. 1359-48.2018.811.0009 – Código nº. 111465

Despacho.

Vistos, etc.

1. Considerando a certidão de fl. 17, resta prejudicada a intimação para 

justificar ausência em audiência.

 2. No mais, CUMPRA-SE as demais determinações de fl. 15 e verso.

Às providências.

Colíder/MT, 03 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEDRALLI (REQUERENTE)

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRAZIELA FELTRIN VETTORAZZO (ADVOGADO(A))

CARLOS NEI FERNANDES BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDOARDO DE STEFANO (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA (ADVOGADO(A))

FERNANDA HOROVITZ FRANKEL (ADVOGADO(A))

Leticia Clara Ribeiro (ADVOGADO(A))

JESSICA SOLIGUETTI VICENTE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000440-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARLENE PEDRALLI 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação consoante Num. 14697562 - Pág. 1/2. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 
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4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Ademais, aguarde-se o prosseguimento do feito quanto 

às demais requeridas. Cumpra-se. Colíder, 13 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEDRALLI (REQUERENTE)

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRAZIELA FELTRIN VETTORAZZO (ADVOGADO(A))

CARLOS NEI FERNANDES BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDOARDO DE STEFANO (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA (ADVOGADO(A))

FERNANDA HOROVITZ FRANKEL (ADVOGADO(A))

Leticia Clara Ribeiro (ADVOGADO(A))

JESSICA SOLIGUETTI VICENTE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000440-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARLENE PEDRALLI 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação consoante Num. 14697562 - Pág. 1/2. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. 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. Ademais, aguarde-se o prosseguimento do feito quanto 

às demais requeridas. Cumpra-se. Colíder, 13 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEDRALLI (REQUERENTE)

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRAZIELA FELTRIN VETTORAZZO (ADVOGADO(A))

CARLOS NEI FERNANDES BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDOARDO DE STEFANO (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA (ADVOGADO(A))

FERNANDA HOROVITZ FRANKEL (ADVOGADO(A))

Leticia Clara Ribeiro (ADVOGADO(A))

JESSICA SOLIGUETTI VICENTE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000440-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARLENE PEDRALLI 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação consoante Num. 14697562 - Pág. 1/2. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. 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. Ademais, aguarde-se o prosseguimento do feito quanto 

às demais requeridas. Cumpra-se. Colíder, 13 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MENDES SARMENTO (REQUERENTE)

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

ALIANDRA MACHADO GADZISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001679-81.2018.8.11.0009 Parte Autora: APARECIDO MENDES 

SARMENTO Parte Autora: ALIANDRA MACHADO GADZISKI SARMENTO 

Parte Ré: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de novembro de 2018 às 13h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 03 de outubro de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FRANCISCA CHAGAS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: E. L. ALVES - MERCADO - ME Polo passivo: JOÃO 

CARLOS DE OLIVEIRA, FRANCISCA CHAGAS DA SILVA DE OLIVEIRA 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “não existe o número” o número Id 15694383, 

para apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

DANIELA REIS KRAMBECK (REQUERENTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO AMARAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: SUPREFÓS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DANIELA 

REIS KRAMBECK Polo passivo: VALDIVINO AMARAL DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o dia 22 de janeiro de 2018 às 

15h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELA REIS KRAMBECK (INTERESSADO)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAPPEN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: SUPREFÓS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DANIELA 

REIS KRAMBECK Polo passivo: VILSON PAPPEN FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 22 de janeiro de 2018 às 15h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELA REIS KRAMBECK (REQUERENTE)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO MODESTO SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: SUPREFÓS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DANIELA 

REIS KRAMBECK Polo passivo: ERCILIO MODESTO SOARES FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 22 de janeiro de 2018 às 14h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-72.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROMANHOLI (REQUERIDO)

EDWIN DE ALMEIDA COSTA (ADVOGADO(A))

FABIO LUIZ PALHARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010219-72.2013.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ ANDRE 

BEZERRA MARQUES DE SA Parte Ré: REQUERIDO: OSVALDO 

ROMANHOLI FINALIDADE: INTIMAR a parte promovente através do(a) 

Advogado(a) do Alvará expedido no ID 15612810, bem como, para pugnar 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001452-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GOMES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001452-91.2018.8.11.0009. REQUERENTE: REINALDO GOMES CORREA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem. Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória. Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 04 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ROSENI DE OLIVEIRA PORTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000113-68.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSENI DE OLIVEIRA PORTO 

DOS SANTOS Endereço: AVENIDA PRINCESA IZABEL, 710, NOSSA 

SENHORA DA GUIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 

9 ANDAR, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requeridas(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente constituído(a) 

nos autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 15203118), para 

querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Colíder/MT., 

04/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA MATOS ROOS (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

M MOIA SOLER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000910-73.2018.8.11.0009 Parte Autora: M MOIA SOLER & CIA LTDA - 

ME Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: INTIMAR (a) da parte ), através do(a) Advogado(a) do 

INDEFERIMENTO de LIMINAR na decisão de ID: 14824205, bem como, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

novembro de 2018 às 16h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). Consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de outubro de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JAILTON AMARO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO P.J.E: 

8010400-68.2016.811.0009 ESPÉCIE: “Cumprimento de Sentença” 

EXEQUENTE: Marcia Rodrigues da Cunha, Jailton Amaro do Nascimento 

EXECUTADA: ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A Valor 

do débito para pagamento: R$ 26.661,54 (vinte e seis mil seiscentos e 

sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). O (a) presente 

INTIMAÇÃO expedida por determinação do MM. Juiz Maurício Alexandre 

Ribeiro, extraído dos autos em referência tem por finalidade: INTIMAR a 

parte executada, através do advogado legalmente constituído nos autos, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, cuja 

memória de cálculo se encontra sob o Num. 11426979 - Pág. 1/4, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-se-a de que, caso não 

efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10% 

(dez por cento), além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, ou oferecer embargos ou impugnação ao 

cumprimento de sentença, na dicção dos arts. 523 e 525 do NCPC e art. 

52, inciso IX, da Lei 9.099/95, 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% (dez por cento) incidirá sobre o restante 

(art. 523, § 2º, do NCPC). Não embargada/impugnada a execução, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

bloqueio judicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, conforme 

Decisão de ID: 15609067. Colíder, 04 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARLENE MOIA SOLER - ME (REQUERENTE)

ANNA PAULA MATOS ROOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Polo ativo: 

MARLENE MOIA SOLER Polo passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 29 de novembro de 2018 às 16h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001089-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JUNIOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001089-90.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

ELTON JUNIOR DE OLIVEIRA Vistos. Considerando que até o presente 

momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas e taxas, 

intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação ou mesmo a 

arrecadação. Após a citada vinculação, autos conclusos para 

recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67836 Nr: 1358-88.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA FRANCO, PEDRO PEREIRA 

COSTA, GENIVALDO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Isso posto, julgo extinta a punibilidade do autor do fato PAULO PEREIRA 

FRANCO, PEDRO PEREIRA COSTA E GENIVALDO FERREIRA DE LIMA, 

qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva Estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV, c/c 

109, inciso V, ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado da 

presente decisão, proceda a escrivania as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciênci ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33430 Nr: 1616-40.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GALAN MADALENA 

- OAB:197257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60733 Nr: 2525-14.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66118 Nr: 4307-22.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RIO DO 

SANGUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Moraes Valente - 

OAB:OAB/MT 7139/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11490 Nr: 1457-44.2003.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO DAVID JUNIOR - 

OAB:39.505/PR

 (...) Ora, se o Código de Processo Penal, em seu art. 748, assegura ao 

reabilitado o sigilo de registros das condenações criminais anteriores, não 

há porque negar à parte a exclusão dos dados relativos a inquéritos 

arquivados dos terminais dos institutos de identificação.Assim, defiro o 

pedido de folhas 87/95 para que sejam apagadas da folha de 

antecedentes do indiciado quaisquer referências ao inquérito policial 

2003/169, Código 11490.Ciência ao MPE. Oficiem-se aos Institutos de 

Identificação dos Estados de Mato Grosso, Paraná e Rondônia acerca da 

presente decisão, bem como ao Cartório Distribuidor desta comarca.Após, 

retornem os autos ao arquivo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Comodoro/MT, 10 de abril de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento 

de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 1453-07.2003.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO DAVID JUNIOR - 

OAB:39.505/PR

 (...) Ora, se o Código de Processo Penal, em seu art. 748, assegura ao 

reabilitado o sigilo de registros das condenações criminais anteriores, não 

há porque negar à parte a exclusão dos dados relativos a inquéritos 

arquivados dos terminais dos institutos de identificação.Assim, defiro o 

pedido de fls. 117/120 para que sejam apagadas da folha de antecedentes 

do indiciado quaisquer referências ao inquérito policial 2006/302, Código 

11486.Ciência ao MPE. Oficiem-se aos Institutos de Identificação dos 

Estados de Mato Grosso, Paraná e Rondônia acerca da presente decisão, 

bem como ao Cartório Distribuidor desta comarca.Após, retornem os autos 

ao arquivo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126122 Nr: 4601-98.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VITAL STEFANELLO, HERTON NARESSI 

AZZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGELMAR CARLOS TRENTIN - 

OAB:22270, JOAO LEANDRO SEHN - OAB:36463, LUCIANO TAMIOZZO 

- OAB:42736, MARIANA TAMIOZZO - OAB:84439, PAULO JOSE 

TAMIOZZO - OAB:6403, RANGEL BASSO - OAB:92890

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos às fls. 41, devolva-se a 

carta precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de 

estilo, consignando nossas homenagens.

 2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115390 Nr: 16-03.2018.811.0046

 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: FRANCISCO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SCHUMANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte REQUERIDA da Decisão de 

Ref: 39, abaixo transcrita: "Vistos etc. As partes são legítimas e estão 

bem representadas em juízo. Na contestação foi suscitada preliminar de 

incompetência do juízo e indevida concessão do benefício da gratuidade 

da justiça. No tocante à incompetência, esta se deu sob o fundamento de 

outra ação com mesmas partes, pedido e causa de pedir ter sido 

distribuída anteriormente à 2ª Vara Cível desta Comarca sob o código nº 

105294, vindo a ser julgada sem resolução do mérito ante a inércia em 

emendar a petição inicial. Em detrimento disso, a presente ação deveria ter 

sido distribuída por dependência àquela, nos termos do art. 286, II do CPC. 

Naqueles autos, foi determinado à parte autora juntar a declaração do 

imposto de renda, a fim de ser decidido sobre a concessão do benefício 

da gratuidade da justiça. Quedando-se inerte, o feito foi extinto sem 

resolução do mérito. A parte autora, em sua impugnação, deixou de 

manifestar sobre a preliminar suscitada. É entendimento dos Tribunais: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO – ART. 286, II, DO CPC – 

REITERAÇÃO DE AÇÕES. O escopo da prevenção de que trata o artigo 

286, II, do CPC é evitar eventual fraude processual da parte ao pretender 

buscar contornar o princípio constitucional do juiz natural, ao tentar ver 

sua demanda julgada por um determinado juízo, cujo entendimento revele 

convergência com a sua tese. (TRT-1 – CC: 01012260620175010000 RJ, 

Relatora: Ana Maria Soares de Moraes, Órgão Especial, Data de 

Publicação: 08/02/2018). Quanto à gratuidade, manifestou o requerido no 

tocante à decisão nos autos da 2ª Vara, pois não foi deferido o benefício 

de plano, sendo determinado à parte autora comprovar sua 

hipossuficiência, sendo que a lide foi extinta por sua inércia. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Segunda Vara 

Cível e Criminal desta comarca e DETERMINO que, intimada a parte dessa 

decisão e decorrido o prazo para manifestação ou interposição de 

recurso, faça a remessa/distribuição/redistribuição do processo no juízo 

competente, com as anotações e baixas. Saliente-se que em razão desta 

decisão, restou prejudicada a apreciação das demais preliminares 
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suscitadas, competentes, pois, ao juízo prevento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106082 Nr: 3593-23.2017.811.0046

 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: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106959 Nr: 4041-93.2017.811.0046

 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: ELZA DE BRITO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99628 Nr: 691-97.2017.811.0046

 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: PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo para 

determinar que a autoridade coatora proceda a convocação e a nomeação 

do impetrante, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Destacando que a procedência do presente remédio 

constitucional e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro o pedido liminar e 

determino que a autoridade coatora proceda a convocação e a nomeação 

do impetrante no prazo de 15 dias. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09.Sem custas.Não 

interposto recurso voluntário no prazo legal e após comprovação de 

cumprimento da liminar, remetam-se os autos para apreciação de recurso 

obrigatório pelo Tribunal de Justiça, no termos do artigo 14, § 1º, da Lei 

12.016/09.Após o retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67210 Nr: 874-73.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133 MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

HILTON VIGNARDI CORREIA - OAB:MT/9.484

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 33 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi apresentada 

uma exceção de pré-executividade, razão pela qual INTIMO o exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60960 Nr: 2761-63.2012.811.0046

 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): LEVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

SINIZIO BELMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 01 (um) ano.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6146 Nr: 3509-08.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PIVA SCARAVELLI 

- OAB:61.107/PR, LUCÉLIA APARECIDA ALCÂNTARA DE MACEDO - 

OAB:66.741/PR

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito, intimando as 

partes para apresentarem alegações finais, conforme despacho de fls. 

247.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109637 Nr: 5176-43.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON LUIS BUENO ZAMO, MÔNICA 

CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:14533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Vistos.

Cuida-se de acordo apresentado ao poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do 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.

Decorrido o prazo de suspensão as partes desde já devem ser manifestar 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo de 15 dias a contar do término do período de 

suspensão, caso as partes não se manifestem, desde já fica determinado 

o arquivamento do feito.

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

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38574 Nr: 3273-80.2011.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER LEASING S/N

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 15104-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar o 

novo patrono da parte requerida do retorno dos autos para 1ª Instância 

afim de requerer(em) o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12665 Nr: 707-08.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 1.024.512,63, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

Elsio Carlos Gaoni/ CPF: 305.915.971-87 e ainda não adimpliu o crédito que 

se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30428 Nr: 1275-48.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 28.677,99, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

Elsio Carlos Gaoni/ CPF: 305.915.971-87 e ainda não adimpliu o crédito que 

se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19622 Nr: 776-69.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NERI PÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Em cumprimento ao que foi determinado no acórdão de fls. 146/150, junto 

aos autos o resultado da busca no sistema RENAJUD que foi feita no CPF 

385658460-91.

 Considerando que a parte provou ao juízo que realizou diligências prévias 

antes de solicitar a medida drástica da quebra do sigilo fiscal e 

considerando que o crédito em execução ainda não foi quitado, defiro o 

pedido de acesso ao sistema INFOJUD.

Aliás, o artigo 476 da CNGC afirma que:

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.

Intime-se a parte para que tenha ciência do resultado das buscas. 

Consigno que deve ser cumprido o disposto no artigo 477 da CNGC.

Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.

(...)

 § 2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 16608 Nr: 1639-59.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 23.142,93, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

Urtigão Comércio e Representações LTDA/ CNPJ: 37.431.723/0001-55 e 

ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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.

Em relação ao pedido de fls. 200-201, DEIXO de analisa-lo, uma vez que o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais 

devem ser pedidos na ação em que foram arbitrados e não na presente 

execução.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84566 Nr: 527-69.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SIMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 362, § 1º do CPC, indefiro o pedido de redesignação da 

audiência, uma vez que, nas palavras da parte autora, foi intimada no dia 

25/07/2018 e o atestado médico juntado data de 14/09/2018, portanto, teve 

tempo suficientemente hábil para requerer nos autos o adiamento da 

solenidade antes da realização da audiência, conforme determina o CPC.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 137/139.

Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119336 Nr: 1713-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdNM, RPdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 46.

Intime-se pessoalmente o executado para efetuar o pagamento do débito 

alimentar referente às parcelas vincendas no curso do processo, 

correspondendo, atualmente, aos meses de abril a outubro (2018), sob 

pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem 

como o protesto do pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, 

as disposições do artigo 517 do Código de Processo Civil, inteligência do 

art. 528, §1º, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86422 Nr: 1030-90.2016.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O, Marconde Sartor - OAB:OAB/MT 3585/B

 Vistos.

1 – Defiro o pedido retro.

2 – Tendo em vista que o último curador especial renunciou atuar na lide, 

nomeio como Defensora Dativa nos presentes autos a Dr.ª Eliana da Costa 

atuante nesta Comarca, para que realize a defesa da parte autora.

 3 – Arbitro a defensora nomeada o valor de 02 URHs a serem pagas pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tal 

órgão possuiu orçamento próprio.

 4 - Intime-se pessoalmente o advogado nomeado nos autos e também a 

parte autora para que saiba quem irá patrocinar seus interesses.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103449 Nr: 2426-68.2017.811.0046

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andres Cristina Gomes de 

Jesus - OAB:21383

 Vistos.

Tendo em vista a certidão às folhas 90, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13:30h, a ser realizado no 

CEJUSC desta Comarca.

Determino a intimação pessoal das partes para que compareçam na 

solenidade.

Deve o oficial de justiça questionar o requerido se ele tem condições 

financeiras de comparecer na audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118075 Nr: 1203-46.2018.811.0046

 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): WCSA, ESA, CGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Vistos.

Acolho o pedido da parte requerida e o parecer ministerial, deferindo a 

oitiva das adolescentes como testemunhas do juízo.
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Designo audiência para o dia 27 de novembro de 2018 às 15:30h.

Intimem-se as adolescentes e seus pais ou responsáveis.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão SERVE COMO 

MANDADO 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, 3 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Adolescentes a serem intimadas:

Weslayne dos Santos Azambuja e Vanessa Eduarda dos Santos 

Azambuja. Endereço: (casa da avó Eva) Rua Rio Grande do Sul, nº. 875-E, 

Bairro Nossa Senhora de Fátima, Comodoro/MT.

Genitores ou responsáveis:

Eva Soares Azambuja. Endereço: Rua Rio Grande do Sul, nº. 875-E, Bairro 

Nossa Senhora de Fátima, Comodoro/MT.

Finalidade: INTIMAR as adolescentes e seus pais ou responsáveis para 

comparecerem, acompanhados de advogado, na audiência de 

apresentação que será realizada na data designada pelo juízo.

Advertências:

 a) Se a(s) crianças/o(s) adolescente(s) não comparecer(em) à audiência 

designada, será expedido mandado de busca e apreensão.

 b) Se os genitores ou responsáveis da(s) criança(s)/adolescente(s) não 

comparecerem à audiência designada, será expedido mandado de 

condução coercitiva, sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência.

 c) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência.

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73585 Nr: 532-28.2015.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILINO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRA DELAZZERI - 

OAB:7.067, MARCIA ANDREA BOFF NUMATA - OAB:57.774/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Retifique-se o polo passivo no sistema Apolo, tendo em vista, que não foi 

cadastrado o advogado do executado, assim, cadastre o causídico do 

executado, conforme fl. 53.

 Expeça-se ofício a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para a 

elaboração de relatório detalhado, o qual deverá ser indicado, de forma 

precisa, quais as cláusulas que não foram cumpridas, bem como informar 

se atualmente é necessário tal cumprimento para a efetiva recuperação do 

dano ambiental.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro 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.: 98264 Nr: 95-16.2017.811.0046

 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: AGIL TRANSPORTADORA E LOGISTICIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE ANDRADE CASTANHO - AGENTE 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS, POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE 

OUTUBRO-MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - 

OAB:4683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão 

inaugural, DENEGO a segurança, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Notifique-se 

o Ministério Público.Sem custas processuais e honorários advocatícios, a 

teor do que dispõem o artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e as Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 1121-15.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOARES SILVA, MARILEIDE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Remetam-se os autos ao Ministério Público, conforme ref. 43, 

considerando que, tal entidade atua na presente demanda na qualidade 

custos iuris para, caso queira, apresente manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122457 Nr: 3129-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

Ademilson Gomes Rodrigues, a qual foi devidamente recebida.

Citado o denunciado apresentou resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa do denunciado, que deixou de arguir 

qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na 

incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 15 de outubro de 2018, às 15h30min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intime-se o réu pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 33308 Nr: 1494-27.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA, IRACY 

NICARETTA, EDU ALVARENGA DE FREITAS, ARQUIMEDES A. TEODORO, 

MARIA JOSE A. FERREIRA, EDILSON APARECIDO VIEIRA LIMA, 

NATANAEL MARCOS DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA LIMA, OLIVIA 

ALVES DE FREITAS, MARIA DAS GRAÇAS V. LIMA, ESPOLIO DE 

ADINACIO DECIO KEMPF, MARLISE ZIMINER KEMPF, WILSON WESW, 

MAIRVANA FIN WESW, ALOÍZIO DIVINO DE FREITAS, HELENA MARIA DE 

FREITAS, GILMAR FERNANDES MENDES, REAL BRASIL CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140, LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - 

OAB:12.806 - MT, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520 - 

MT

 Código 33308

VISTOS.

 Diligencie junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se 

existe agravo protocolado consoante certidão retirada às fls. 612.

 No mais, ante o requerimento apresentado de fls. 666 e ss. e 

considerando que este juízo já determinou a produção de prova 

testemunhal, designo o dia 27 de novembro de 2018 às 13h:30 min.

 As testemunhas deverão ser trazidas pelas partes independente de 

intimação, salvo requerimento em contrário.

 Concedo carga dos autos ao advogado peticionante em decisão retro em 

05 dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1549 Nr: 580-12.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, MARIA 

LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA, CÍCERO MARTINS DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SIMIONATTO, IRIA TEREZINHA 

SIMIONATTO, ANDRE LUIS VISSOTTO SOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTOMELKE FILHO 

- OAB:11429, CICERO MARTINS DE VARGAS - OAB:3426/MS, 

DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786/MT, FRANCISCO DAS 

CHAGAS DE SIQUEIRA JÚNIOR - OAB:MS/11.229, LUCILENE CARNEIRO 

XAVIER - OAB:7956/MT, WALESCA DE ARAÚJO CASSUNDUR - 

OAB:3930/MS, WELLINGTON BARBERO BIAVA - OAB:MS/11.231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis Vissotto Soler - 

OAB:259027, FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - OAB:13848, HÉLIO 

PASSADORE - OAB:MT 3.008-A, Rosângela Passadore - 

OAB:6084/MT

 Código 1549

VISTOS.

 De proêmio, diligencie junto a Corte da Cidadania, devendo ser juntado 

aos autos o Resp relativo ao presente feito e a respectiva certidão que 

atesta seu trânsito em julgado.

 No mais, retifique a capa dos autos e sistema Apolo consoante 

requerimento acostado às fls. 1.446. Ademais, considerando que a 

conduta efetuada pelo advogado Andre Luis Vissotto Soler, OAB/SP 

259.027, conste no sistema Apolo e capa dos autos que referido patrono 

não poderá vista dos autos fora do cartório.

 Atento aos autos verifico que há documentos pendentes de juntada 

considerando o lembrete no sistema Apolo que assim dispôs: “Protocolado 

em Comodoro. Protocolo Nº: [Protocolado em Comodoro. Protocolo Nº: 

[A-51481] - [20/09/2018]. Envio do Alerta: 20/09/2018 17:56 - Numeração 

Única”, sendo assim DETERMINO que seja procedida a referida juntada.

 Proceda com nova avaliação do imóvel de matrícula 972 CRI consoante 

requerimento de fls. 1.474.

 Quanto à manifestação de fls. 1.485 e ss. manifeste a parte contrária em 

15 (quinze) dias por meio de seu advogado constituído.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro 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.: 111938 Nr: 6102-24.2017.811.0046

 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: NAIR BERTOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Nair 

Bertochio Andrade no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 17/07/2017 Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119185 Nr: 1666-85.2018.811.0046

 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: ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS

 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:

 Vistos.

O requerente Armando Donizete dos Santos ajuíza a presente Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural 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 
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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 24 de outubro de 

2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85901 Nr: 836-90.2016.811.0046

 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: LEDA FIGUEIREDO DANESE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLAMPIO MARQUES DE SOUZA, 

OTTO MARQUES DE SOUZA, LEILA MARIA DE SOUZA, LAURETE MARIA 

DE SOUZA SAMORA, LUCIANA MARIA DE SOUZA RIBEIRO DAL PORTO, 

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COMODORO, Secretaria 

de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Eventuais Herdeiros 

desconhecidos, JORGE ANDRÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, CARLOS DONIZETI SOTOCOMO 

- OAB:171-5556 SP, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas 

às primeiras declarações, nos termos do art. 627, CPC.Cadastre o 

advogado da herdeira Luciana de ref. 49 no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito.Oficie-se o juízo da Comarca de Nova Resende (MG) para que 

proceda com a transferência do depósito judicial de R$ 233.000,00 

(duzentos e trinta e três mil reais), depositado nos autos da Ação 

Anulatória nº 0012154-62.2016.8.13.0451, que tramita em tal comarca 

para este juízo. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do ato 

em questão.Intime-se a inventariante para apresentar as últimas 

declarações ocasião em que deverá aditar as primeiras declarações 

atribuindo valor aos bens do espólio e apresentar plano da partilha.Com a 

juntada do referido plano de partilha, intimem-se todos inclusive as 

Fazendas Públicas para manifestarem caso queiram no prazo comum de 

15 (quinze) dias e, depois de decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos para deliberação da partilha.Cumpra-se.Comodoro-MT, 03 de 

outubro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64489 Nr: 2657-37.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES CORREIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

 Intime-se o acusado para voltar a cumprir as condições impostas, sob 

pena de revogação do benefício.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 01 de outubro 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.: 67880 Nr: 1393-48.2014.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALDIRA MARQUES DOS REIS

 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:

 VISTOS

 Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Naldira 

Marques dos Reis em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos 

devidamente qualificados.

Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;

 2) RETIFIQUE o cadastro 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;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

 4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 02 de outubro 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.: 36462 Nr: 1159-71.2011.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO MARIA DA GLORIA AGUIAR 

BORGES, EDUARDO AGUIAR BORGES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro, desarquivem-se os autos e oficie o Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca para o fim de efetivar o registro da 

servidão administrativa na matricula imobiliária.

 Expeça-se as cópias necessárias para instruir o referido mandado, todas 

devidamente autenticadas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Comodoro/MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38817 Nr: 3515-39.2011.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SCHUMANN JUNIOR, Celso 

de Almeida - FI (Solo Engenharia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:OAB/RO 6253, 
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VINÍCIUS FERREIRA FARIAS MONTENEGRO - OAB:1315316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, MARIANNE A E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - OAB:3046

 VISTOS.

Indefiro o prazo requestado, tendo em vista que o feito é datado do ano de 

2011.

 Nesta senda, intime-se o requerente para que se manifeste efetivamente, 

no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 01 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34356 Nr: 2540-51.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI LAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, JULIANO FRANCISCO PEREIRA, CARTÓRIO 1º SERVIÇO 

REGISTRAL DA COMARCA DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, interposta por Davi Lage 

em face de Serrana Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O requerido foi citado para responder a ação no prazo de 15(quinze) dias.

 Manifestação da exequente à fls. 149/150, pugnando pela extinção do 

feito, haja vista que a sentença de mérito já foi devidamente registrada.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do cumprimento das obrigações.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, na forma traçada 

nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Proceda-se com o recolhimento do mandado de execução e penhora 

expedindo em favor da executada.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 01 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60716 Nr: 2506-08.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, interposta por Davi Lage 

em face de Serrana Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O requerido foi citado para responder a ação no prazo de 15(quinze) dias.

 Manifestação da exequente à fls. 149/150, pugnando pela extinção do 

feito, haja vista que a sentença de mérito já foi devidamente registrada.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do cumprimento das obrigações.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, na forma traçada 

nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Proceda-se com o recolhimento do mandado de execução e penhora 

expedindo em favor da executada.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 01 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37162 Nr: 1861-17.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU MARTINS COMIRAN, DOMINGAS CASSOL 

COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 SENTENÇA

 Vistos.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores, conforme requerido às 

fls. 196.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

Comodoro-MT, 01 de outubro 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.: 62339 Nr: 399-54.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JOSÉ PEREIRA, NILCEIA MACHADO 

ZANRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o exequente para que traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

fls.86/87.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 14 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.: 20685 Nr: 1792-58.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARIVALDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta pela 

Bunge Fertilizantes s/a em face de Varivaldo Aparecido de Souza

Compulsando os autos, verifiquei que o feito permaneceu suspenso pelo 

prazo de 15(quinze) dias, ante o parcelamento do débito.

Decorreu o prazo da suspensão.

Assim sendo, a parte exequente requereu novamente a suspensão dos 

autos por 180 dias, com fulcro no artigo 922, do CPC.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Indefiro o pedido retro, pois é sabido que este Juízo não poderá ficar à 

mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria 

atenção aos princípios do devido processo legal e da celeridade 

processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I.C.

Comodoro-MT, 01 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66192 Nr: 4379-09.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO 

ALVES DOS SANTOS, MAURO CESAR ARRUDA DA SILVA, ADÃO 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Tendo em vista o recurso de apelação interposto, impulsiono o feito para 

intimar os denunciados para, querendo, apresentarem contrarrazões no 

prazo legal.

Raquel Gonzalez

TJ/MT9886

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66737 Nr: 450-31.2014.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Cód. 66737

VISTOS.

 Trata-se de cumprimento de sentença interposto por Angelica Soares da 

Silva contra o Banco do Brasil S/A todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Exarada sentença de mérito nos autos às fls. 159/164, esta transitou em 

julgado consoante certidão de fls. 169.

Após, requereu a parte exequente o levantamento dos valores 

depositados nos autos considerando que houve o depósito voluntário da 

obrigação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Vislumbro que a dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, 

conforme prova colacionada aos autos. Em face do cumprimento 

voluntário do presente cumprimento de sentença, desnecessária se torna 

a continuidade da prestação jurisdicional executiva, consoante previsão 

insculpida no art. 924, II, CPC, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

 II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode 

constatar por meio alvará eletrônico elaborado tenho que, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença proposto 

por Angelica Soares da Silva contra o Banco do Brasil S/A e a faço em 

interpretação extensiva aos art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Sem condenação de honorários de sucumbência nesta fase processual 

ante a ausência de pretensão resistida.

 Cumpra-se o item 4 da decisão de fls. 171, devendo ser lançada certidão 

nos autos para tanto.

 PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e Arquivamento 

com a aplicação do Provimento n.º 12/2017, acerca das custas 

processuais em que fora condenado o requerido.

 Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às disposições supra, 

certifique e arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

P. I.C.

 Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36715 Nr: 1414-29.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): JOSÉ ZAMO, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, Igor Amadeu Coco Rubin - OAB:MT 8.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos às fls. 113/117 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta, DETERMINO A SUSPENSÃO DA 

AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do 

Código de Processo Civil.Intimem-se os executados a apresentarem 

instrumento procuratório de seu mandatário em 15 (quinze) dias.Após, 

com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, depois de 

decorrido o prazo de suspensão do acordo celebrado nos autos, 

desarquive-se e intime-se a parte autora para manifestar nos autos em 05 

(cinco) dias, sendo que seu silêncio será interpretado como satisfeita a 

obrigação. Decorrido o prazo supra sem manifestação, voltem-me 

conclusos para extinção. Honorários advocatícios e despesas 

processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC].P. I. C. Comodoro-MT, 02 de outubro 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101009 Nr: 1396-95.2017.811.0046

 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: RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Tendo em vista a r. sentença proferida nos autos na ref: 48, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo legal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105811 Nr: 3478-02.2017.811.0046

 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: CDFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 VISTOS.

Homologo a renuncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva OAB 17.408, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da 

presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 04 de outubro 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.: 3737 Nr: 578-08.2001.811.0046

 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: MARIA APARECIDA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROSA DA SILVA, GLEYSCLER 

BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência da R. Decisão exarada 

no dia: 03/07/2018, fls.: 175, dos autos em epígrafe; a qual determina o 

impulsionamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86979 Nr: 1212-76.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROTTER MEDA - 

OAB:25.630, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de 

Processo Civil.Após, com o trânsito em julgado, permaneça os autos em 

cartório em escaninho próprio e, depois de decorrido o prazo de 

suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo 

que seu silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido 

o prazo supra sem manifestação, voltem-me conclusos para extinção. 

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC], ressalvado os direitos dos advogados constantes em petição de ref. 

20. Cadastre os advogados peticionantes do requerimento de ref. 20 para 

que tomem ciência da presente decisão via DJE.P. I. C. Comodoro-MT, 04 

de junho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

ADEILSON COSTA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1001008-44.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ADEILSON COSTA MIRANDA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de Ação de indenização por danos 

morais, ajuizada por Adeilson Costa Miranda em face de OI S.A. Decido. 

Para concessão da antecipação tutela vindicada há necessidade da 

presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. “In 

casu”, com relação ao fumus boni iuris, “prima facie”, vislumbro que este 

não restou comprovado, pois a requerente não carreou aos autos 

qualquer documento hábil a demonstrar seu direito, por mínimo que seja, 

pelo que INDEFIRO, ao menos por ora, a tutela antecipada vindicada. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já não o 

tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência 

de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). 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 c/c a CNGC. 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-92.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA SAO LAZARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SANTOS RODAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010046-92.2017.8.11.0046; Valor causa: $283.03; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PAGAMENTO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Certifico que, foi designada nova data de 

audiencia neste feito a saber: 05/12/2018 as 15h30min na sala de 

audiencia do JEC desta Comarca. Desta feita, fica a reclamante intimada, 

na pessoa do seu patrono para a referida solenidade. COMODORO, 4 de 

outubro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-38.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))
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WILSON FELIPE TOME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010069-38.2017.8.11.0046; Valor causa: $20,350.00; 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. INTIMAÇÃO Certifico que, foi designada nova 

data de audiencia neste feito a saber: 05/12/2018 as 15h00min na sala de 

audiencia do JEC desta Comarca. Desta feita, fica as partes intimadas, na 

pessoa do seus patronos para a referida solenidade COMODORO, 4 de 

outubro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-38.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON FELIPE TOME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010069-38.2017.8.11.0046; Valor causa: $20,350.00; 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. INTIMAÇÃO Certifico que, foi designada nova 

data de audiencia neste feito a saber: 05/12/2018 as 15h00min na sala de 

audiencia do JEC desta Comarca. Desta feita, fica as partes intimadas, na 

pessoa do seus patronos para a referida solenidade COMODORO, 4 de 

outubro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000190-92.2018.8.11.0046; Valor causa: $6,980.08; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Certifico que, foi designada nova data de 

audiencia neste feito a saber: 05/12/2018 as 14h30min na sala de 

audiencia do JEC desta Comarca. Desta feita, fica a reclamante intimada, 

na pessoa do seu patrono para a referida solenidade. COMODORO, 4 de 

outubro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010007-66.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010007-66.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

WILSON ALVES DE LIMA Vistos. Ante a manifestação apresentada pela 

parte exequente, encaminhem-se os autos ao arquivo, sem prejuízo de 

posterior desarquivamento a pedido da parte em caso de localização de 

novos bens passíveis de penhora. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-40.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000144-40.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME 

EXECUTADO: LUCILENE PEREIRA DA SILVA Vistos. Cumpra-se o 

despacho de ID 11850798, bem como intime-se o exequente para 

apresentar o novo endereço do exequente em 05 (cinco) dias. Intime-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96650 Nr: 5092-76.2016.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERREIRA CAVALCANTE - 

OAB:2790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

José Jesuino de Souza interpõe Embargos de Declaração contra a 

decisão de ref. 50 que determinou a restituição dos bens apreendidos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, 

assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão 

ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, 

consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição 

dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num 

acórdão, numa decisão interlocutória. Feitas tais considerações não 

conheço dos embargos declaratórios por inadequação. O juízo de 

admissibilidade dos embargos declaratórios deve estar limitado ao exame 

dos pressupostos genéricos intrínsecos (legitimidade recursal, interesse 

de recorrer e adequação da via eleita) e extrínsecos (tempestividade, 

regularidade formal e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do 

direito de recorrer). Além desses pressupostos genéricos, o art. 1.023 do 

CPC, estabelece um pressuposto específico dos embargos de declaração, 

na medida em que impõe ao embargante o dever de fazer a indicação do 

ponto obscuro, contraditório ou omisso contido na decisão 

hostilizada.Assim, presentes os pressupostos genéricos e específicos, o 

órgão judicial ao qual é dirigido o recurso deverá emitir juízo de mérito. Ao 

contrário, não preenchidos os pressupostos acima apontados, cabe ao 

prolator da decisão não conhecer dos embargos declaratórios por 

inadequação. Isto posto, não conheço dos embargos de 

declaração.P.I.Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 383 de 772



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82701 Nr: 4144-71.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALVES BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 DISPOSITIVO.Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado DIEGO ALVES 

BATISTA DA SILVA, qualificado na inicial, como incurso nas sanções do 

artigo 331, do Código Penal.PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.A pena 

prevista para o crime de desacato é de detenção de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos ou multa, conforme prevê o art. 331, do CP.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:i) a 

culpabilidade do réu foi normal, pois possuía à época dos fatos plena 

consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de 

excludente, dele exigindo-se conduta diversa; ii) trata-se de réu primário 

sem registro de antecedentes; iii) não há nos autos elementos que 

apontem negativa ou positivamente em relação a sua conduta social; iv) 

sua personalidade é do homem médio; v) os motivos do crime não são 

justificáveis; vi) as consequências do crime são normais à espécie. 

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A 

PENA-BASE EM MULTA equivalente a 1 (um) salário mínimo, que poderá 

ser parcelada em até 6 (seis) vezes. Transitada em julgado a condenação, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Transitada em julgado e 

cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo. Por fim, arbitro 1 (um) URH em favor do causídico nomeado para 

defender os interesses do réu, nos termos do artigo 298, da CNGC, 

devendo ser expedida certidão de cobrança em desfavor do Estado. 

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

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 4684-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CANOVAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Angelo Scuarcialupi - 

OAB:13.361 - MS, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - OAB:20627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, reconheço a fraude à 

execução para declarar a ineficácia da alienação feita pelo executado 

João Alaor da Silva a seu irmão, ora Embargante, José Maria da Silva, 

referente ao apartamento localizado no térreo do edifício penhorado, com 

área total de 75 m², mantendo válida a arrematação do imóvel, e 

consequentemente JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos de 

Terceiro, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos 

do artigo 85, §2º do CPC. Entretanto, diante da concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme 

o disposto no art. 98, § 3º do CPC.Translade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução de título extrajudicial de Código 

48863.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68557 Nr: 11367-86.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o executado trouxe aos autos 

comprovante de pagamento, informando que a parcela referente ao mês 

de junho, objeto da presente demanda, foi paga no mês de julho, pugnando 

pela extinção do feito, à ref. 132.

Instado a se manifestar, o MP pugna pela intimação do exequente, a fim de 

averiguar se realmente houve a quitação do débito, sendo negativa, 

requer a decretação da prisão civil do executado, à ref. 136.

Posteriormente, a exequente informa que não houve o pagamento da 

parcela do mês de julho, bem como das despesas extraordinárias, à ref. 

143.

Assim, intime-se o executado para que se manifeste acerca da petição de 

ref. 143, trazendo aos autos eventuais documentos que comprovem a 

quitação integral do débito, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º 

e 7º, do NCPC.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62835 Nr: 440-61.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, concordou com os cálculos apresentados à ref. 

61, em petição de ref. 64.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pelo autor.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme requerido pelo exequente à ref. 61, 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, 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, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

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, 03 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61795 Nr: 4068-92.2014.811.0010

 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: CELCIMAR GONÇALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Celcimar Gonçalves Leal, 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

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.

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

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66672 Nr: 1708-53.2015.811.0010

 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: Edson Batista Ferreira, Mária de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA NETO, ANA PEREIRA DOS 

SANTOS, VALDETE VIEIRA DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA, GILBERTO 

LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc. Inicialmente, defiro a apresentação e oitiva das testemunhas 

Maria Joana de Oliveira e Ana Pereira dos Santos e a juntada da matrícula 

atualizada do imóvel. De outra banda, dê-se vista dos autos ao MPE. Após, 

façam-se conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88533 Nr: 666-95.2017.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA, 

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 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.: 118672 Nr: 5046-30.2018.811.0010

 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: MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.Após, 

transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às Providências.Jaciara/MT, 03 

de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55211 Nr: 3619-71.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA PEREIRA LIMA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

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, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.
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Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

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

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56313 Nr: 737-05.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLICE VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

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, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

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

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56608 Nr: 980-46.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

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, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

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

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56618 Nr: 990-90.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

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, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

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

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56784 Nr: 1139-86.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA NILDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.
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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, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

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

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56794 Nr: 1149-33.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA ESCOLASTICA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

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, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

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

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002273-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVONE NUNES MACHADO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MORAES MADUREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO (CONFINANTES)

SILVIO AURES DOS SANTOS (CONFINANTES)

JOSE DE OLIVEIRA LIMA (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002273-92.2018.8.11.0010 Valor da causa: $100,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

IVONE NUNES MACHADO OLIVEIRA Endereço: RUA ACOCÊ, N 644, 

SANTO ANTÔNIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: ROMILDO 

NUNES DE OLIVEIRA Endereço: RUA ACOCÊ, N 644, SANTO ANTONIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: RAQUEL 

MORAES MADUREIRA Endereço: SITIO SÃO JOSÉ, S/N, CORREGO DO 

RANCHO, ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de ação de usucapião proposta por IVONE NUNES MACHADO 

OLIVEIRA, CPF. 017.824.311-60 e ROMILDO NUNES DE OLIVEIRA, CPF. 

650.704.539-04, em face de ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA 

FERREIRA, representado por RAQUEL MORAES MADUREIRA, qualificada 

nos autos, aduzindo em síntese que detém a posse há mais de 15 anos de 

forma ininterrupta, mansa e pacífica com ânimo de proprietário de forma 

pública e notória do imóvel: lote 34, quadra 197, Bairro Santo Antônio, com 

área de 400 m², situado na Rua Acocê, n.º 644 nesta cidade de Jaciara - 

MT. Diante disso, requerem: Os benefícios da Justiça Gratuita; Citação da 

parte Requerida, sob as penas legais; Citação dos confiantes e de 

terceiros interessados, pelos moldes legais; A intimação das Fazendas 

para que manifestem eventual interesse na causa; A intimação do 

representante do Ministério Público para intervir nos autos; A procedência 

do pedido, julgando a ação ao final procedente com a consequente 

expedição do Mandado de Inscrição ao Cartório de Registro de Imóveis 

local; Dão à causa o valor de 100.000 (cem mil reais). DECISÃO: "Vistos 

etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil, 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 Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. 

Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo (CPC, Art. 247). Citem-se pessoalmente os confinantes do 

referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for unidade 

autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada 

(CPC, Art. 246, §3º). Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os 

réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I). 

Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 

Após, não sendo apresentada contestação pelos requeridos e 

confinantes citados por edital, nomeio a defensoria pública como curador 

especial para representá-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso 

II, do CPC. Com a chegada das contestações, intime-se à parte autora para 

impugná-las, no prazo legal. Por fim, vista ao MPE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 
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publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 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, VICTOR 

COIMBRA DE SOUZA, digitei. JACIARA, 4 de outubro de 2018. Victor 

Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 3032-44.2016.811.0010

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CESAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C-E-R-T-I-D-Ã-O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente devidamente 

assinado pelo Gestor Judiciário da 1ª Vara desta Comarca que me dirigi ao 

endereço mencionado e ali sendo procedi a Intimação da Inventariante: 

MARLETE LUCIA FACCO SANTANA de todo o conteúdo do presente 

mandado achou conforme exarou a sua assinatura e recebeu a contrafé 

que lhe ofereci. Assim baixo o presente em Cartório para os fins de direito.

 Jaciara MT, 03 de outubro de 2018.

 Abílio Américo

 Oficial de Justiça

Endereço Rua Aporé nº- 30 Bairro Santo Antonio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 3032-44.2016.811.0010

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CESAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C-E-R-T-I-D-Ã-O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado Busca e Apreensão, 

devidamente assinado pela Gestora Judiciária da 2ª Vara desta Cidade e 

Comarca de Jaciara-MT, e extraído dos autos acima identificado, que 

efetuamos diligencias na Fazenda Heloisa de propriedade do financiado: 

MARCIO PACHECO e nas Fazendas próximas dentre elas Fazenda do 

senhor MARCOS HERRERO; Fazenda Aimoré propriedade de IRENO 

JACOMELLI; Fazenda Garça Branca proprietário ARLI CABRAL e Fazenda 

Acovadis proprietário irmãos CHAPINOTTO e não logrei êxito em proceder 

a Apreensão do bem dos bens descrito no presente mandado em razão 

de não encontra-los, em contato com o Financiado senhor: MARCIO 

PACHECO fui informado que vendeu os bens para terceiro não sabendo 

onde poderá ser encontrado. Assim baixo o presente em Cartório para os 

fins de direito.

 Jaciara-MT, 03 de outubro de 2018.

 Abílio Américo.

 Oficial de Justiça

 Certifico ainda que faz necessário complemento de diligencias no valor de 

R$1.400,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12972 Nr: 1820-42.2003.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Processo nº. 2003/1140

Código 12972

 VISTOS ETC,

Uma vez tempestivos, conforme certidão de fl. 92, recebo os aclaratórios 

opostos pelas partes às fls. 88/91.

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 das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12972 Nr: 1820-42.2003.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Processo: 2003/1140

Código 12972

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cumpra-se a decisão nos autos em apenso (Cód. 16090).

Intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias dar prosseguimento 

no feito, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de extinção do 

feito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 08 de março de 2016.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Comarca de Juara
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001002-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLARICE SCHEFFER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELE SCHEFFER DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001002-24.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

CLARICE SCHEFFER REQUERIDO: JANIELE SCHEFFER DOS SANTOS 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Recebo a inicial, 

estando devidamente preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação de interdição por 

CLARICE SCHEFFER, em face de sua filha, a Sra. JANIELE SCHEFFER DOS 

SANTOS, em razão da sua suposta incapacidade mental para exercer, por 

si, os atos da vida civil. Pois bem, analisando os autos, observo que a 

probabilidade do direito invocado encontra-se demonstrada na declaração 

médica, na qual a Dra. Rosana Kotecki atesta que a requerida apresenta 

paralisia cerebral. Já quanto ao segundo requisito para a concessão da 

tutela de urgência, sabe-se que a demora na prestação jurisdicional pode 

oferecer a interditanda consideráveis riscos de lesões, decorrentes 

especialmente da falta de acompanhamento adequado, além de prejuízos 

na concretização de seus direitos cíveis, principalmente, o retardamento 

na obtenção de benefícios previdenciários. Diante disso, DEFIRO a 

curatela provisória, e nomeio como curadora provisória da interditanda, a 

Sra. CLARICE SCHEFFER, sua mãe, já qualificada na exordial. Tome-se por 

termo o compromisso (artigo 759, do NCPC) e expeça-se termo de curatela 

provisória, consignando-se a vedação à alienação ou oneração de 

quaisquer bens móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes 

a interditanda, salvo com autorização judicial. Cite-se e intime-se a 

interditanda para o interrogatório que designo para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15h30min. (artigo 751, do Novo Código de Processo Civil). Nos 

termos do artigo 753 do Novo Código de Processo Civil, determino a 

realização de prova pericial e nomeio, como perito, o médico Dr. Oswaldo 

Akira Kishino, o qual deverá ser intimado da nomeação, bem como para 

informar a este juízo a data e o horário para a realização da perícia 

médica, devendo o mesmo ser intimado para a conclusão do laudo no 

prazo de máximo de 30 (trinta) dias. Nos termos do artigo 507 da CNGC, 

bem como da Resolução nº233 e Resolução nº 232, de 13 de Julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 1º, os valores a 

serem pagos pelos serviços de perícia de reponsabilidade de beneficiário 

da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo 

desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo 

Civil. 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, os quais deverão ser custeados pelo 

ESTADO. Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

conforme dispõe o § 3º, do artigo 507, da CNGC. Deverá o perito 

responder aos seguintes quesitos: 1- A interditanda sofre de algum 

distúrbio ou doença mental? 2- A interditanda possui capacidade para 

exercer sozinha os atos da vida civil? 3- Em caso de incapacidade, ela é 

relativa ou absoluta? 4- Existindo doença, é irreversível ou há tratamento? 

Com a vinda do Laudo Pericial, intimem-se as partes e ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. JUARA, 18 de setembro 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. Defiro a juntada da carta de substabelecimento. Intimem-se as 

partes da expedição das cartas precatórias para que providenciem a 

regular distribuição das missivas no prazo legal, sob pena de preclusão. 

Com a juntada das cartas precatórias, venham os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79585 Nr: 1815-39.2016.811.0018

 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: EJdO, CLDdO, GdJO, LCDdO, HSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdO, IEdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO GUSTAVO BRAGA E 

SILVA - OAB:27648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, bem como conforme o petitório de fls. 

115/116, determino a intimação do inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos a Guia de Apuração Do Imposto ou 

Declaração de Isenção, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso 

discordou do valor dos bens apresentados pelos herdeiros.

Após, intime-se a Fazenda Estadual para manifestar o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97582 Nr: 5431-85.2017.811.0018

 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: Irenita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 128, DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora para que manifeste interesse no prosseguimento do feito 

indicando as provas que pretende produzir justificando sua necessidade, 

sob pena de extinção, com supedâneo no artigo 485, III, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36086 Nr: 250-50.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Assis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 DETERMINO a intimação do exequente para manifestar-se, indicando 

veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que 

é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN.Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá 

efetivá-la em 15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora e 

avaliação, hipótese em que deverão os autos vir conclusos para 

recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra 

não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vista à parte exequente para 
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contrariá-la no mesmo lapso.Em caso de pronto pagamento, fixo 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

conforme dispõe artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Outrossim, 

em caso de não indicação de bens a serem penhorados, em consonância 

com o disposto no artigo 799, VIII, do CPC, determino a expedição de 

ofícios: a) ao Cartório de Registro de Imóveis de Juara-MT, Cuiabá-MT, 

Diamantino-MT, Porto dos Gaúchos-MT e Tabaporã-MT; b) ao Cartório de 

Títulos e Documentos de Juara-MT, Cuiabá-MT, Diamantino-MT, Porto dos 

Gaúchos-MT e Tabaporã-MT; c) ao INCRA; à Prefeitura de Juara-MT, 

Prefeitura de Cuiabá-MT, Prefeitura de Diamantino-MT, Prefeitura de Porto 

dos Gaúchos-MT e Prefeitura de Tabaporã-MT; d) ao INDEA (averiguar a 

existência de semoventes); e) à CVM (averiguação quanto à existência de 

valores imobiliários em nome do executado).f) à Receita Federal, quanto 

as declarações de imposto de rende do ano calendário de 2004 a 

2016.Intime-se e Cumpra-se servindo a presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86590 Nr: 5570-71.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rosa de Oliveira, Francisco de 

Oliveira, Divina Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para reconhecer 

que a Autora Adriana da Costa manteve união estável com Marcelo Rosa 

de Oliveira, produzindo seus efeitos de 01/10/2014 até a data do 

falecimento deste, ou seja, 28/05/2016.Deixo de condenar os requeridos 

em custas e honorários advocatícios.P.R.I. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56274 Nr: 2507-77.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marinês Correia de Oliveira

 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:

 Ocorre que o referido beneficio foi implantado em 31/07/2013 (fls. 

154/155) quando um lapso de 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, 

sendo portanto cabível a aplicação da multa.Contudo, tenho que o valor de 

R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais) é excessiva, 

devendo ser aplicado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

onde amparado pelo art. 537, §1º do CPC/2015 entendo como devido a 

quantia de R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais).Com estas 

considerações, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de 

sentença devendo ser pago a requerente a título de multa diária a quantia 

de R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais) e ao seu advogado 

a quantia de R$ 1.072,07 (mil e setenta e dois reais e sete centavos), 

conforme Recurso de Apelação nº 0007608-05.2018.4.01.9399 – Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região do Estado de Mato Grosso – Des. Francisco 

de Assis Betti de 13/08/2018.Com o trânsito em julgado desta decisão 

expeça-se o competente RPV e após o seu levantamento, arquive-se com 

as cautelas legais.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56748 Nr: 2956-35.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 86, 128, 153 e 170, defiro a citação por 

edital de L.V. Garcia-Me e Luzia Victor Garcia, nos termos do art. 256, 

inciso I do CPC, cujo prazo fixo em 30 (trinta) dias.

Após o decurso do prazo e nada sendo manifestado pelos executados, 

desde já, nos termos do art. 72 do CPC, nomeio a Defensoria Pública como 

curador especial para que se manifeste no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60576 Nr: 3184-73.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes

 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: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos etc.

Recebo o cumprimento de sentença e na forma do art. 513, §2º do CPC, 

intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias pague o 

valor indicado no demonstrativo descriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que independentemente de penhora ou nova intimação apresente sua 

impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o 

crédito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

de 10% (dez por cento).

Certifique-se ainda quanto a eventuais custas pendentes de pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61202 Nr: 3818-69.2013.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Holanda Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Cardozo Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Recebo o cumprimento de sentença e na forma do art. 513, §2º do CPC, 

intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que independentemente de penhora ou nova intimação apresente sua 

impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o 

crédito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

de 10% (dez por cento).

Certifique-se ainda quanto a eventuais custas pendentes de pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16911 Nr: 2530-67.2005.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metosa do Brasil - Comercial Importadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis José Gugelmin 

Distéfano - OAB:21.656/PR, Deiva Lúcia Canali - OAB:12.995/PR

 Vistos etc.
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Considerando que o perito nomeado às fls. 319 não foi encontrado, 

nomeio em sua substituição a REAL BRASIL CONSULTÓRIA LTDA, 

devidamente cadastrada no banco de peritos da CGJ/MT, nos termos da 

decisão de fls. 319, facultando-se às partes a apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico no prazo legal.

 Consigno ainda, que a perícia será custeada pela requerente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59962 Nr: 2522-12.2013.811.0018

 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: Edileuza Silva Magalhaes

 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:

 Vistos etc.

O Instituo Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificado 

apresentou impugnação a execução que lhe move Edileuza Silva 

Magalhães alegando excesso de execução e requerendo a homologação 

dos cálculos apresentados.

Instando a se manifestar, a parte exequente às fls. 165, alegou que 

concorda com o cálculo apresentado pela autarquia.

É o relato. Decido.

Da análise da impugnação apresentada, acolho a alegação de excesso de 

execução e reconheço como devido os valores constantes às fls. 160, 

verso, motivo pelo qual homologo.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das verbas 

decorrentes da sucumbência em razão da condição de hipossuficiência 

da mesma.

Portanto, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, me 

conformidade com o artigo 3º, I da Resolução nº 405/2016 do CJF e artigo 

17, §1º da Lei 10.259/01, espeça-se Ofício requisitório via RPV, devendo 

ser encaminhado à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, na forma do art. 535,§3º, II do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e , nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 150 Nr: 60-78.1996.811.0018

 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: Genesio Felix Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO COSTA 

SOARES DA SILVA - OAB:4.018-MT

 Vistos etc.

 Proceda-se com a alteração junto ao Sistema Apolo, eis que trata-se de 

cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, afere-se que foi informado o falecimento de Genesio 

Feliz Moreira, sem que os herdeiros tenham sido habilitados nos autos.

Assim, nos termos do art. 313, §1º e art. 689, ambos do CPC, SUSPENDO 

O PROCESSO, pelo período de 30 (trinta) dias, afim que a parte autora, 

através de seu patrono, promova a devida habilitação dos herdeiros na 

forma do art. 687 e seguintes do CPC.

Com a juntada, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40833 Nr: 1280-86.2011.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ione Terezinha Fernandes de Prado

 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:

 Vistos etc.Trata-se de cumprimento de sentença em que se pretende o 

recebimento do beneficio de aposentadoria rural concedido a IONE 

TEREZINHA FERNANDES DE PRADO em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, incluído honorário advocatícios no total de R$ 

65.660,88 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e 

oito centavos), recebido às fs. 166.Ante a manifestação da executada, o 

exequente concordou com a redução dos honorários advocatícios, pela 

juntada da planilha atualizada das parcelas em atraso e manutenção dos 

valores à título de multa diária (fls. 216/220).Cálculo Judicial (fls. 

225/227).É o relatório. Decido.Considerando a r. sentença de fls. 73/77 e 

acórdão de fls. 141/142, HOMOLOGO O CÁLCULO de fls. 225/226 

reconhecendo como devido a exequente a quantia de R$ 85.853,46 

(oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis 

centavos) referente às preliminares em atraso e ao Dr. Jorge Balbino da 

Silva a quantia de R$ 1.321,27 (mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e 

sete centavos) como honorários advocatícios.No que tange a multa diária 

de R$ 917.500,00 (novecentos dezessete mil e quinhentos reais), 

observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

entendo possível sua rescisão e nos termos do art. 537, §1º, inciso I do 

CPC, reduzo a mesma para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).Com 

estas considerações, acolho em parte a impugnação manejada pelo INSS 

e reconheço como devida a exequente a quantia de R$ 85.853,46 à título 

de parcelas em atraso e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) à título 

de multa diária pela demora na implantação do beneficio, bem como ao Dr. 

Jorge Balbino da Silva a quantia de R$ 1.321,27 (mil, trezentos e vinte e um 

reais e vinte e sete centavos) à título de honorários advocatícios.Sem 

custas face a gratuidade judiciaria. Honorários indevidos.P.R.I. Após o 

transito em julgado desta decisão expeça-se o respectivo RPV/Precatória 

para pagamento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64177 Nr: 1527-62.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Aparecida de Paula Armim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração proposta por Roseli Aparecida de 

Paula em face da r. sentença (fls. 112 e 112-verso), sustentando que esta 

foi contraditória, vez que o exequente deveria ser intimado pessoalmente 

para dar andamento ao processo.

É a síntese do necessário.

Decido.

Após compulsar os autos, bem como perscrutar o pedido feito pela 

embargante, tenho que o mesmo não pode prosperar.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que 

somente cabem embargos de declaração quando na sentença ou acórdão 

houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o magistrado de ofício ou a requerimento.

Pois bem, no caso em apreço, tenho que a sentença não se demonstrou 

contraditória, conforme quer fazer crer a parte embargante, daí porque 

entendo que o não acolhimento do pedido é medida que se impõe.

 Pelo exposto, REJEITO em sua totalidade os presentes embargos 

declaratórios.

Intime-se o embargante.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35981 Nr: 145-73.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Von Mueller Berneck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cícero Alessandro Guérios - 

OAB:22.782

 Outrossim, ao alegar que teve problemas para a entrega da Praça no 

Bairro Boa Vista e necessidade de dilação probatório ao qual não foi 

objeto de impugnação, ainda assim a referida obra foi recebida pelo 

Município de Juara em 04/03/2013, mesmo que de forma incompleta pois 

restaram faltante árvores, arbustos, vasos de concreto e instalações de 

playground. Logo, o ônus da comprovação do cumprimento das alegações 

em sua integralidade compete a executada, não a tendo feito de forma 

satisfatória, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, sendo este o 

entendimento do ETJMT-AP. 69328/2015, DES. Marcio Vidal, Primeiro 

Câmara de Direito a Público e coletivo – 16/12/2016).Ademais, ao assumir 

o compromisso firmado perante o MINISTÉRIO Público ao qual foi 

homologado judicialmente, a executada detinha conhecimento que deveria 

fazê-lo no prazo estipulado, não sendo crível esquivar de sua 

responsabilidade com base em entraves com a construtora contratada. 

(AP. 159324/2015, DES. José Joaquim Nogueira – 29/11/2016).Ainda que 

se pudesse falar em que o inadimplemento da sua obrigação foi mínimo 

como tenta fazer crer, não se mostra que a execução pretendida é 

desarrazoada e abusiva, motivo pelo qual rejeito os argumento delineados 

pela defesa por entender ser o título líquido, certo e exigível.Intime-se a 

executada para o pagamento da debito atualizado (fls. 656) no prazo 

legal.Quedando-se inerte, certifique-se e diga o Ministério Público. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64180 Nr: 1530-17.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Venancio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Vistos etc.

Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC c/c art. 1.228 da CNGC/MT, 

recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

apresentado às fls. 119, suspendendo o andamento deste processo até o 

seu julgamento.

Desentranhe-se a petição de fls. 119, junte-se cópia desta decisão para 

formação do incidente em autos apartados e intime-se o exequente para o 

recolhimento das custas respectivas, conforme valor pretendido.

Com o devido o devido recolhimento, citem-se para apresentação de 

provas e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário. Comunique-se ao Distribuidor para que 

procedam as anotações devidas.

Intime-se o exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64179 Nr: 1529-32.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Romualdo de Araujo Kolinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC c/c art. 1.228 da CNGC/MT, 

recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

apresentado às fls. 104, suspendendo o andamento deste processo até o 

seu julgamento.

Desentranhe-se a petição de fls. 104, junte-se cópia desta decisão para 

formação do incidente em autos apartados e intime-se o exequente para o 

recolhimento das custas respectivas, conforme valor pretendido.

Com o devido o devido recolhimento, citem-se para apresentação de 

provas e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário. Comunique-se ao Distribuidor para que proceda 

as anotações devidas.

Intime-se o exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61708 Nr: 4331-37.2013.811.0018

 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 Aparecida Luiz de Oliveira Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificado, 

apresentou impugnação a execução que lhe move Maria Aparecida Luiz 

de Oliveira Gomes, sustentando excesso de execução e requerendo a 

homologação dos cálculos apresentados.

Instado a se manifestar, a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela autarquia (fls. 149).

 É o relato do necessário. Decido.

Ante a manifestação das partes, acolho o alegado excesso de execução 

e homologo o cálculo de fls. 144.

Portanto, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo 

(artigo 450 da CNGC/MT).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73300 Nr: 2795-20.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65482 Nr: 2635-29.2014.811.0018

 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: Alex Gardes - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483

 Vistos, etc.

Intime-se a requerida FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E 

ADMINISTRATIVO LTDA - ME - NIPOFLEX, por edital (prazo de 15 dias) da 

r. sentença de fls. 105/107, bem como do recurso de apelação de fls. 

112/119.

Considerando que o requerente, Alex Gardes, já apresentou suas 

contrarrazões (fls. 156/160), certifique-se quanto a tempestividade do 

recurso interposto, bem como de eventual manifestação da parte 

requerida intimada por edital.

Quedando-se inerte, recebo o recurso de apelação e determino sua 

remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55068 Nr: 1260-61.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loffer - Ind. Com. de Madeiras Laminas e 

Compensados Ltda, Mercino Pereira Santos, Luciane Borba Azoia 

Bezerra, Fernando Manoel Borba Azoia, Everaldo Jose do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o decurso do prazo (fls. 99), intime-se a exequente para que 

requeira o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34829 Nr: 2368-33.2009.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. S. Nakamura & Cia Ltda - EPP, Uilson Shiro 

Nakamura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos, etc.

Ante o pedido de conversão em renda (fls. 60), diga a parte executada no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55195 Nr: 1392-21.2012.811.0018

 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: Otavio Cesar Bucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wecsley Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, por ausência de representação processual e ausência de 

condições da ação, nos termos do artigo 76, inciso I c/c artigo 485, inciso 

IV, ambos do CPC/2015.Às providências.Não sendo comprovada a 

hipossuficiência da parte autora, revogo os benefícios da justiça gratuita e 

condeno o mesmo ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC)Na hipótese de não recolhimento 

após intimação, proceda-se como determina o Art. 462 da 

CNGC/MT.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55065 Nr: 1257-09.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionárias Águas de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 127 e suspendo o feito pelo período pretendido.

Após o decurso do prazo, diga a exequente no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 4622-37.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. dos Santos Neto Transportes-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 75/verso e suspendo o feito pelo período 

pretendido.

Após o decurso do prazo, diga a exequente no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97418 Nr: 5356-46.2017.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Bragagnollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE os embargos à 

execução.Deixo de condenar a embargante nas custas processuais, por 

se tratar de embargos apresentados pela Defensoria Pública na qualidade 

de curador especial.De igual forma, deixo de condenar em honorários 

advocatícios, eis que os embargos à execução foram apresentados pela 

Defensoria Pública como curador especial, não havendo resistência do 

executado citado por edital.Traslade-se cópia desta decisão para os autos 

em apenso e arquive-se após o trânsito em julgado. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56006 Nr: 2233-16.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bragagnollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão do feito até 27/12/2018.

 Após o decurso do prazo, diga o exequente em 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106181 Nr: 1224-09.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Orivaldo Nunes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705, 

VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65002 Nr: 2262-95.2014.811.0018

 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: Alexandre da Silva Colinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisanil da Conceição Patrocinio Pereira

 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: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos etc.

 Acolho o pedido retro.

 Redesigno o ato para o dia 28 de novembro de 2018, às 16h10min.

Cabe aos advogados constituídos pela parte informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Providencie-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000102-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR(A))

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000102-41.2018.8.11.0018. AUTOR(A): J LISBOA DA 

HORA - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO Intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias especificarem as provas que desejam produzir, 

mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. Após, 

volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de audiência, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000102-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR(A))

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000102-41.2018.8.11.0018. AUTOR(A): J LISBOA DA 

HORA - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO Intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias especificarem as provas que desejam produzir, 

mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. Após, 

volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de audiência, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001019-60.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Autos:Processo: 1001019-60.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A REQUERIDO: CARLOS MANOEL 

CARDOZO AZOIA Intimar Patrono da Parte autora, para que junte aos 

autos comprovante de pagamento de diligencia, para cumprimento do 

mandado. Juara MT., 04 de outubro de 2018 Sueli Aparecida Mileski - 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001057-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA null DECISÃO Compulsando os autos, verifico que não consta a 

juntada de comprovante do pagamento de taxas e custas judiciais ou 

mesmo comprovação de hipossuficiência para concessão do benefício da 

justiça gratuita, motivo pelo qual deixo de receber a inicial. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas 

e taxas sobre o valor da causa ou ainda comprovação da alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se 

e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001082-85.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

RODRIGO CARLOS BERGO (ADVOGADO(A))

FERNANDO ISIDORO BERGO (EMBARGANTE)

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA (EMBARGANTE)

ORIVALDO NUNES BEZERRA (EMBARGANTE)

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO JOSE DA SILVA (EMBARGADO)

OFELIA NUNES BEZERRA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001082-85.2018.8.11.0018. EMBARGANTE: 

FERNANDO MARTINS BEZERRA, ANDREA MARIA RODRIGUES DE 

ALMEIDA BEZERRA, ORIVALDO NUNES BEZERRA, CRISTHIANE MARTINS 

BEZERRA, FERNANDO ISIDORO BERGO EMBARGADO: ORLANDO JOSE 

DA SILVA, OFELIA NUNES BEZERRA D E C I S Ã O Tendo em vista que os 

presentes autos encontram-se em duplicidade com o processo autos nº 

1001081-03.2018.8.11.0018, distribuído junto à Segunda Vara local pelo 

sistema PJE, contendo os mesmos fatos, o mesmo número de referência 

ao processo de execução, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações, certificando o ocorrido em ambos os autos. Às providências. 

JUARA, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001125-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO (ADVOGADO(A))

CLEUZA REGINA BALAN TABORDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1001125-22.2018.811.0018 DECISÃO Compulsando 

os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante do pagamento 

de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de hipossuficiência 

para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual deixo de 

receber a inicial. Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos 

comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou 

ainda comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1001127-89.2018.811.0018 DECISÃO Compulsando 

os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante do pagamento 

de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de hipossuficiência 

para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual deixo de 

receber a inicial. Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos 

comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou 

ainda comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

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

Processo Número: 1000605-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. (AUTOR(A))

L. M. D. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Autos: 1000605-62.2018.811.0018 Intimar Patrono da 

Parte autora, para manifestação necessária tendo em vista a juntada de 

peça (recibo) pela parte requerida. Juara MT., 04 de outubro de 2018 Sueli 

Aparecida Mileski – Gestora

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73119 Nr: 2721-63.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Rister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONEY 

SANDRO CUNHA - OAB:5030

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I AAdmito como meios de provas 

aptos a comprovarem as alegações das partes o depoimento pessoal, a 

prova testemunhal, e a prova pericial. Deverá o Ministério Público indicar o 

endereço das testemunhas arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão da prova testemunhal. Indicados os endereços, desde 

já determina a expedição das cartas precatórias.Defiro a produção da 

prova pericial pleiteada pelo requerido. Para tanto, adoto as seguintes 

providências:a) nomeio o perito IVO RAMOS DA SILVA NETO (Av. Gov. 

Julio Campos, sala 02, n° 1245, Setor Comercial, Sinop/MT, cel. (66) 

99998-2996; e (66) 3531-0384 – email: irsneto@gmail.com, devidamente 

cadastrado no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).(...) g) 

Efetuado o depósito da primeira parcela, intime-se o perito para indicar e 

informar a este juízo e as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, data e local para ter início a produção da prova, a fim de dar ciência 

as partes. As diligências periciais deverão ser concluídas no prazo 

máximo de 90 (noventa dias), com a apresentação do laudo em juízo.h) 

Apresentado o laudo, manifestem-se as partes e os assistentes técnicos 

no prazo legal.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73392 Nr: 2860-15.2015.811.0018

 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: Diego Martin Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frederico Pereira Olea, Sancarlo 

Agropecuária Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9.492 MT, FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - OAB:17354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO PRANDO DOS SANTOS - 

OAB:328577, Silvio Guilen Lopes - OAB:59.913

 Vistos etc;

Não mereçe guarida o derradeiro pedido do requerente, tendo em vista 

que a instrução de presente feito foi realizada juntamente com a ação de 

reintegração de posse, não havendo que se falar em novo saneamento.

Em se tratando de ação de natureza dúplice, cuja a prova produzida em 

uma ação se aproveita inteiramente à outra, revela-se totalmente 

desnecessária a dupla instrução probatória.

Frise-se, por oportuno, que como a reintegração de posse possui objeto 

mais amplo, toda a instrução referente a ambos os feitos foram realizados 

naquele. Assim, uma única sentença resolverá os dois litígios, que 

possuem relação de continente e conteúdo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido ref.: 68.

Aguarde-se a prolação de sentença nos autos em apenso.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86190 Nr: 5364-57.2016.811.0018

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdJnpdG, CMdJ, JCdO, LdSR, FMBA, FVSF, 

NdReCD, JGRN, MCdS, PCR, JdJP, JdSA, MLPdSS, HSdA, VLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Gizeli 

Cristina Lauro Lehnen - OAB:10689/MT, TONI FERNANDES SANCHES 

- OAB:19529/O

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, e/ou 

apresentem suas derradeiras alegações, caso entendam ser apenas 

matéria de direito.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99689 Nr: 6512-69.2017.811.0018

 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: Elena Vanali Lourenço
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia da Silva Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELENA VANALI LOURENÇO, Cpf: 

50361031149, Rg: 805.038, Filiação: Augusto Vanali e Jandira Ferreira 

Vanali, data de nascimento: 04/10/1954, brasileiro(a), natural de 

Rolandia-PR, viuvo(a), do lar/ aposentada, Telefone 96210099 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCIA DA SILVA LOURENÇO, 

Cpf: 94165211168, Rg: 1417050-7, Filiação: Elena Vanali Lourenço e 

Pedro Lourenço, data de nascimento: 09/04/1981, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, casado(a), técnica adm. educacional, Telefone (66) 9695-9877. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: O levantamento da interdição de ELENA VANALI LOURENÇO, 

haja vista sua capacidade de exercer os atos da vida civil.

Resumo da Inicial: A Requerente, pois, se submeteu a intenso tratamento 

médico e psíquico e encontra-se, totalmente recuperada da depressão 

que lhe assolava, encontrando-se em plena sanidade mental. A filha da 

Autora, ora curadora, reconhece que esta não possui mais quaisquer 

distúrbios psíquicos ou mentais, que possam ainda ser motivos 

ensejadores de sua interdição, e se coloca à disposição para comprovar e 

esclarecer que a interditada está bem mentalmente e capaz de dirigir sua 

própria vida e totalmente curada da forte depressão que possuía.

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OAportou-se aos autos, Ref: 30, 

solicitação de transporte para realização de estudo psicossocial na 

ridência da interditanda, que reside no Sítio São Paulo, km 18, Comunidade 

Vinte Famílias, linha Aguas Claras.Desse modo, considerando a 

necessidade de transporte para deslocamento da equipe até a referida 

residencia, OFICIE-SE ao Município de Juara/MT, na pessoa do Sr. Prefeito 

Municipal para que na data a ser agendada posteriormente pela psicóloga 

(Dra. Edna Moreira), a qual se dará por meio de contato telefônico com 

prazo plausível para programação do motorista da Prefeitura, viabilize o 

transporte à equipe de estudo psicossocial deste Juízo até o citado 

local.Sirva a presente com OFÍCIO.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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 11 de julho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74999 Nr: 3670-87.2015.811.0018

 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: Diva Lopes dos Santos, Ionice Lopes de Almeida, 

Alcides de Almeida, Ruth Cezarina dos Santos, Joel Lopes dos Santos, 

Daniel Lopes dos Santos, Iolanda Lopes dos Santos, Genir Rodrigues 

Cortes, Ivone Lopes Braum, Veraldo Braum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O, Michele Caroline Brustolin 

- OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

01473840953, Rg: 1906818, Filiação: Maria Madalena de Jesus e Joaquim 

Antonio dos Santos, data de nascimento: 28/06/1937, brasileiro(a), natural 

de Machado-MG, casado(a), lavrador. 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: A Senhora DIVA LOPES DOS SANTOS, casou-se, em 

05 de janei ro de 1957, sob o Regime da Comunhão Universal de Bens com 

o Senhor PAULO JOSÉ DOS SANTOS (doc. 09) , sendo que, dessa união, 

advieram 06 (seis) f i lhos (doc. 02 a 07) . Em meados da década de 80 (oi 

tenta) , a primei ra requerente e o senhor PAULO se mudaram para a 

região do Vale do Arinos , onde criaram raízes, sendo que o ausente 

sempre se dedicou à prof issão de Lavrador. Em 06 de março de 2012 o 

Senhor Paulo José dos Santos, já com 74 (setenta e quatro) anos de 

idade, como de costume, deixou a residência do casal com dest ino ao seu 

local de trabalho, tendo embarcado no ônibus da empresa TUT 

Transportes, na Rodoviária desta cidade, com dest ino à cidade de 

Juruena, Mato Grosso, onde deveria desembarcar num lugar denominado 

Casarão, próximo ao seu local de trabalho, i .e. , Assentamento Bom 

Sucesso, Linha 3. Ocorre que , o desaparecido não chegou no seu local 

de dest ino, tampouco retornou para a sua casa até a presente data, não 

tendo mantido contato algum com a sua famíl ia desde 06 de março de 

2012... requerer seja declarada a ausência do Sr. Paulo José dos Santos, 

expedindo-se o necessário

Despacho/Decisão: D E S P A C H OColha-se parecer Ministerial.Após 

concluso para sentença.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, 31 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58973 Nr: 1482-92.2013.811.0018

 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: Cleide Alves Pinheiro, Francisco Pinheiro Neto, Ivan 

Alves Pinheiro, Cleidineia Pinheiro Ramirez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 58973

SENTENÇA

Trata-se de Ação de inventário na forma de arrolamento sumário proposta 

por Cleide Alves Pinheiro, Francisco Pinheiro Neto, Ivan Alves Pinheiro e 

CLeidineia Pinheiro, sobre os bens deixados pelo “de cujus” Adair Pinheiro, 

já qualificados nos autos.

 Recebida a inicial, a requerente Cleide Alves Pinheiro fora nomeada 

inventariante e assinou Termo de Compromisso, conforme fl. 44.

 Adiante às fls. 50 prestou as primeiras declarações, elencando relação 

completa de todos os bens do espólio.

 Citadas as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, somente a Fazenda 

Pública Estadual requereu intimação da inventariante para apresentar as 

Certidões Negativas de Débitos Estaduais em nome do falecido. (fl.52)

Entre um ato e outro, às fl. 84 o patrono dos requerentes peticionou 

requerendo a extinção do feito, uma vez que as partes irão realizar o 

procedimento extrajudicial de arrolamento e partilha dos bens.

 É o sucinto relatório.

Sem delongas, antes mesmo que ocorre a triangularização processual a 

parte autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento 

da presente demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas

Não havendo pagamento das custas processuais, proceda-se a 

secretaria/distribuidor conforme determina a CNGC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Em Juara/MT, 13 de julho de 2018.

 ALEXANDRE SÓCRAT
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100380 Nr: 6875-56.2017.811.0018

 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: TdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 15 dias.

Após, diga o parquet.

Por fim, venham os autos conclusos para designação de audiência.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 96874 Nr: 5062-91.2017.811.0018

 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 Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha, Ranieri Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Se a reconvenção possui como requisito a menção expressa ao valor da 

causa, encerra também a obrigatoriedade do adimplemento das custas e 

despesas processuais.A jurisprudência já teve a oportunidade de 

asseverar a obrigatoriedade do recolhimento de custas na hipótese de 

reconvenção. Do Sodalício Matogrossense extrai-se o seguinte 

ensinamento: “... A Reconvenção consiste em uma ação incidental 

proposta no curso do processo consistindo em uma forma de 

contra-ataque do Reconvinte contra o Reconvindo que em regra é o Autor 

da Ação Principal de forma que além de apresentar a sua defesa o réu da 

ação principal formula um pedido que poderia ser realizado em ação 

autônoma, de modo que referida ação possui os requisitos gerais e 

específicos entre os quais o recolhimento de custas processuais. 

Conforme disposição legal, o valor da coisa constará da petição inicial ou 

da Reconvenção, portanto, ocorrendo pretensão à rescisão do contrato 

em Ação Reconvencional o valor atribuído a esta causa deve levar em 

consideração o valor do contrato que se pretende rescindir, cabendo aos 

Reconvintes/Agravantes adequar o valor da Reconvenção ao valor do 

contrato que buscam rescindir e realizarem o recolhimento da diferença de 

custas. Não comprova a sustentada hipossuficiência financeira dos 

Reconvintes/Agravantes, impõe-se o indeferimento da Justiça Gratuita 

para processamento da Reconvenção. A condenação por litigância de má 

fé demanda a comprovação de conduta dolosa pela parte não bastando 

simples alegações. (TJMT; AI 153569/2016; Capital; Relª Desª Maria Helena 

Gargaglione Póvoas; Julg. 12/04/2017; DJMT 28/04/2017; Pág. 53)FORTE 

EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a requerido/reconvinte emenda a 

petição de reconvenção no prazo legal, atribuíndo valor à causa. Ainda, e 

no mesmo prazo, deverá acostar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais.Após, venham os autos 

conclusos para saneamento.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117475 Nr: 6137-34.2018.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De proêmio, afirmo que todos os processos não acobertados por segredo 

de justiça estão, e sempre estiveram, à disposição de qualquer cidadão 

para consulta.

Todos esses processos, inclusive todas as sentenças proferidas por este 

magistrado, podem ser consultados pelo site do TJMT.

Contudo, a emissão de certidão nos moldes preconizados pelo requerente 

depende de pedido em cada processo, com o consequente pagamento da 

taxa incidente.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro parcialmente o pedido, 

determinando que o requerente efetue o requerimento em cada processo, 

adimplindo as taxas incidentes.

Preclusa a presente decisão, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

NILTON MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010011-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

CLAUDENIR ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (ADVOGADO(A))

LUIZ PINTO LOBATO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-04.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODERSON GALDINO DE MATOS (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010357-46.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

LINO SANT ANA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARASSA (ADVOGADO(A))

JOSE VILMAR LEITE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE AIRTON LEITE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-15.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CASSEMIRO PAVESI (EXECUTADO)
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Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-96.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN (ADVOGADO(A))

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO DOBBINS SILVA (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS BOFI (ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010155-64.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE SOUZA (EXEQUENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

EDNA CRISTINA JUNGLAUS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI GASPARINI (REQUERENTE)

VALDINEI GASPARINI - ME (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA - EPP (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 31/10/2018 14:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010164-02.2010.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-59.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDES DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 11/12/2018 10:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-44.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FERNANDES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 18/12/2018 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-29.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI ALVES ZACARIAS (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 18/12/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CACCIA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 18/12/2018 08:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 97069 Nr: 5176-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Borges Gomes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZAIAS BORGES GOMES PESSOA, Cpf: 

86633570104, Rg: 15625273, Filiação: Maria Gomes Pessoa e Antonio 

Borges Pessoa, data de nascimento: 04/08/1980, brasileiro(a), natural de 

J u a r a - M T ,  s e p a r a d o ( a )  j u d i c i a l m e n t e , 

e n t r e g a d o r / m o t o r i s t a / v e n d e d o r / c a r p i n t e i r ,  T e l e f o n e 

99943-3361/999950868. 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: "Consta do incluso audo de Inquérito Policial, que, no dia 

13 de agosto de 2017, por volta das 17h30min, nas dependências do 

Parque de Exposições da ACRIVALE, nesta cidade e Comarca de 

Juara-MT, o denunciado Izaias Borges Gomes Pessoa, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sem 

possuir carteira nacional de habilitação.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do 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).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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.
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Juara, 03 de outubro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 101100 Nr: 7333-73.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevanir Ribeiro Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEVANIR RIBEIRO DUTRA, Cpf: 

92185665120, Rg: 1364910-8, Filiação: Natalício Dutra e Maria Ribeiro, data 

de nascimento: 21/10/1981, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

serviços gerais/ auxiliar de produção, Telefone (66) 99655-7789. 

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: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no 

dia 31 de dezembro de 2016, por volta das 11h, na residência particular 

localizada na Avenida Rio Arinos, 73, centro, nesta cidade e comarca de 

Juara/MT, o denunciado ADEVANIR RIBEIRO DUTRA serviu ou entregou , 

sem justa causa, bebida alcoólica aos adolescentes JHENIFER KAUANE 

DA SILVA DUTRA, de 13 (treze) anos de idade, e GERROTT ALEJANDRO 

FERREIRA DUTRA, de 16 (dezesseis) anos de idade, cujo consumo pode 

causar dependência física ou psíquica.

Despacho: Cód. 101100Vistos.Considerando que o acusado não está 

preso em nenhuma comarca deste Estado, conforme certidão de ref. 17, 

proceda-se a citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 365 do 

Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 361), 

devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, ofertar documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua intimação, 

quando necessário.Não sendo o acusado localizado, sem a necessidade 

de nova conclusão, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar 

acerca da suspensão prevista no art. 366 do CPP.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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 03 de outubro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 66998 Nr: 3701-44.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Garcete 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): JEFERSON GARCETE DE SOUZA, Cpf: 

04818751154, Rg: 2447005-8, Filiação: Valéria Garcete e José Nunes de 

Souza, data de nascimento: 13/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Bonito-MS, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-8439-8436. 

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: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no 

dia 16 de junho de 2012, por volta das 22h00, no estabelecimento 

comercial denominado “Loja Rio Móveis”, no Distrito de Paranorte, nesta 

cidade e comarca de Juara/MT, o imputado JEFERSON GARCETE DE 

SOUZA subtraiu para si, no período noturno, coisas alheias móveis, 

consistente em R$ 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta reais) em 

espécie; 02 (duas) câmaras digitais, marca Sony; 01 (um) aparelho 

celular, marca LG; 03 Rua Anita Garibaldi, nº 140W, Jardim Boa Vista – 

Juara/MT CEP 78.575-000 - Tel./fax (066) 3556-1794 K Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça Criminal de Juara Missão: 

Defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da 

cidadania (três) aparelhos Notebook, marca CCE; 01(um) aparelho 

notebook, marca Positivo; 01 (um) aparelho notebook, marca Semp 

Toshiba; 02 (dois) aparelhos de vídeogame Play Station; 01 (um) chip de 

aparelho celular, marca OI, número (66) 8405-5956; 01 (um) fone de 

ouvido; 01 (um) carregador S/N67PW0C10BRM; 01 (um) carregador 

LITEON C11051081271; 02 (dois) controles de Play Station, marca Sony; 

04 (quatro) cabos de fone de energia de Play Station; 01 (um) cabo de 

vídeo de Play Station; 01 (um) carregador Sony, modelo BC-SCN para 

máquina fotográfica; 01 (um) cabo USB para máquina fotográfica; 01(um) 

cabo de vídeo para máquina fotográfica; 01 (um) carregador para celular, 

marca IntelBrás, modelo TH-461; 01 (um) carregador para celular, modelo 

STCA22050U8- A, SN 801103313390800, todos produtos para venda da 

loja “Rio Móveis”.

Despacho: Vistos em correiçãoFrustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do 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).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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 03 de outubro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 86702 Nr: 65-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Amorim Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS DE AMORIM MARTINS, Cpf: 

02526060192, Rg: 2007202-3, Filiação: Elizeu Gregorio Martins e Roselia 

de Amorim Martins, data de nascimento: 29/05/1982, brasileiro(a), natural 

de Dom Aquino-MT, convivente, vaqueiro/borracheiro, Telefone (66) 

9628-8365. 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: Consta do incluso Inquérito Policial que no mês de março 

de 2016, na residência localizada na Rua Pedro Damião, nº 545-E, Bairro 

João de Barro, neste Município de Juara/MT, o denunciado ELIAS DE 

AMORIM MARTINS, vulgo “Iko Guará”, ameaçou, por palavras, de causar 

mal injusto e grave à sua ex-convivente Maria Luciene dos Santos Silva. 
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Restou apurado que acusado e vítima conviveram em situação conjugal de 

fato por, aproximadamente, três anos, sendo que na época da ocorrência 

estavam separados há sete meses.

Despacho: Vistos em correiçãoFrustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do 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).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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 03 de outubro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99701 Nr: 6517-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, HSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Promovo a intimação do Advogado para manifestar o endereço do Réu 

REINALDO STACHIW e da testemunha RAIMUNDO PEREIRA QUEIROZ, 

tendo em vista a certidão do oficial de justiça pag. 224

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 112617 Nr: 4128-02.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fernando Nunes Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Vistos etc,Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor de Walisson Fernando Nunes Dantas, dando-o como incurso nas 

penas do artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal (fatos I, II, III) e artigo 

155, § 4º inciso IV do Código Penal (fatos IV, V e VI), c/c artigo 71 do CP.A 

denúncia foi devidamente recebida e determinada a citação do denunciado 

para apresentação de resposta à acusação.O acusado não foi 

encontrado, motivo que culminou na decretação de sua prisão 

preventiva.Com o cumprimento do mandado de prisão o acusado foi 

regularmente citado (ref. 19).[...].Portanto, não sendo o caso de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de outubro de 2018, às 17h00min. Quanto ao 

pleito Ministerial de ref. 15, para reunião dos presentes autos com o feito 

de código 109690, observa-se que na ação mencionada já foram 

inquiridas quase todas as testemunhas arroladas, razão pela não há como 

determinar a reunião do feito do presente estado.Intimem-se as 

testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se o denunciado e 

seu defensor.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 117139 Nr: 6002-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos etc,

Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, que aportou neste Juízo para inquirição da testemunha 

Tatiana Mardegan Saraiva.

 Recebo a presente missiva, uma vez que, de acordo com os requisitos 

legais dos artigos 354 do CPP e 973 da CNGC.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição da 

testemunha para o dia 25 de outubro de 2018, 15h40min.

Intimem-se.

Informe ao juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como a 

data da designação da audiência.

Dê ciência aos representantes do Ministério Público e da Defensoria 

Pública.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98577 Nr: 5928-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rogerio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Vistos etc, considerando que o advogado do acusado mesmo 

devidamente intimado deixou de comparecer ao ato, condeno o acusado 

ao pagamento de 1 (um) URH em favor da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Tendo em vista a apresentação de memoriais finais pelo 

Ministério Público, intime-se a defesa para apresentar suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77611 Nr: 962-30.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Iloir Gomes da Silva

 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

 Promovo a intimação do advogado para que informe o endereço da 

Testemunha SÉRGIO MARQUES, tendo em vista a certidão do oficial de 

justiça ref:86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67997 Nr: 296-63.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Mathes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 Intimar a defesa para proceder a juntada de mandato para representação 

do réu, no prazo legal.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001017-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. Z. (ADVOGADO(A))

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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E. A. S. (ADVOGADO(A))

N. V. (REQUERIDO)

A. V. (REQUERIDO)

 

ACÓRDÃO DO AGRAVO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001017-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. Z. (ADVOGADO(A))

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. S. (ADVOGADO(A))

N. V. (REQUERIDO)

A. V. (REQUERIDO)

 

ACÓRDÃO DO AGRAVO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000329-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (ADVOGADO(A))

A. G. L. (ADVOGADO(A))

S. P. D. A. G. (ADVOGADO(A))

A. S. A. L. (EXEQUENTE)

W. M. Z. D. (ADVOGADO(A))

J. D. A. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (ADVOGADO(A))

H. B. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000329-44.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: 

APARECIDA SOARES ANDRADE LOURENCO EXECUTADO: HONORATO 

BENTO LOURENCO V I S T O S, Cuida-se de cumprimento de sentença 

aviado por Aparecida Soares Andrade em face de Honorato Bento 

Lourenço, visando o recebimento de sua cota parte (50%) referente a 

parcela a ser quitada pelo comprador do imóvel rural, conforme acordo 

realizado em sessão de mediação perante o CEJUSC. Intimado o 

executado para efetuar o pagamento do débito, apresentou impugnação 

ao cumprimento de sentença, aduzindo, em síntese, que para receber o 

valor o imóvel vendido, se obrigou a receber como forma de quitação 

(dação em pagamento) um caminhão no valor de R$ 70.000,00, contudo, 

conseguiu vende-lo por nada mais que R$ 42.000,00 e como teve que 

entrega-lo no Estado do Pará existiu um custo inesperado no importe de 

R$ 22.000,00, tudo a justificar o descumprimento da avença nos termos 

ajustados, salientando, ainda, que a cota que lhe cabe na divisão é de R$ 

20.000,00, havendo, assim, excesso nos cálculos apresentados pela 

exequente e, por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao 

procedimento de impugnação á execução do título judicial. Instada a se 

manifestar, a exequente rebateu os argumentos do impugnante 

verberando que a não é cabível a suspensão da peça defensiva por falta 

dos requisitos do art. 525, §6º, do CPC; que o valor almejado nesta ação 

corresponde a exatamente a sua parte conforme acordado em sessão de 

conciliação perante o CEJUSC, e que, o documento que embasa o pedido 

inicial é exequível por força de comando legal e, por fim, diante da 

renitência do devedor em saldar o débito postula a realização de penhora 

on line, via BacenJud, nas contas do executado. É o relato do que importa. 

Decido. I. Da inexigibilidade do título Como é de sabença geral, título 

executivo é o documento ou ato documentado previsto em lei idôneo para 

iniciar ação executiva com o fim de buscar a obrigação nele contida. Sem 

delongas, não há dúvidas que acordo realizado perante o Centro Judiciário 

de Soluções de Conflitos e Cidadania e homologado judicialmente tem 

força executiva, nos exatos termos do art. 515, II, do Código de Ritos. Dito 

isto, afasto a alegação de que o título que embasa a pretensão inicial é 

inexequível, devendo as partes e seus procuradores convencerem-se da 

necessidade de que a litigância em juízo se paute por princípios éticos e 

de rígida boa-fé, não suscitando aleivosias defensivas somente para 

protelar suas obrigações ou para atravancar a marcha processual. II. Do 

valor da obrigação Em verdade a divergência entre os litigantes diz 

respeito ao valor exato que corresponderia a meação da exequente 

tangente ao valor recebido a título de pagamento do imóvel em comum 

vendido na constância do casamento. É fato incontroverso que os 

litigantes acordaram que caberia a cada um 50% do saldo a receber do 

promitente comprador do imóvel e, não havendo cumprimento espontâneo 

do varão quanto a liquidação da quantia devida à ex-mulher, é impositivo 

que o faça considerando o valor efetivamente auferido, qual seja, aquele 

em que foi dado como quitada a dívida de terceiro (comprador). Partindo 

dessa premissa, denota-se que o executado recebeu a quantia de R$ 

70.000,00, de modo que, a cota parte que cabe a credora é R$ 35.000,00, 

independentemente, de circunstância de ter ele (executado) feito um bom 

ou mau negócio com o bem recebido como pagamento do imóvel. O fato 

que interessa à lide é que não houve pagamento à exequente da 

respectiva meação. Portanto, o valor recebido não pode favorecer 

nenhuma das partes, cabendo cada um 50% da quantia recebida, tal como 

foi estabelecido na transação, isto quer dizer que o valor que cabe à 

exequente corresponde exatamente a metade do valor recebido (R$ 

70.000,00) já que o bem era comum, sob pena de enriquecimento ilícito do 

devedor o que é vedado no ordenamento jurídico vigente. Do exposto, 

reputo corretos os cálculos apresentados pela exequente, uma vez que 

estão em consonância com o pacto firmado entre as partes. III. Do 

excesso do cálculo apresentado pela exequente A luz do comando que 

emana do art. 525, parágrafo 2º, do CPC, ao alegar excesso de execução 

como fundamento da impugnação, constitui ônus do impugnante a 

indicação do valor que entende correto, assim como a apresentação da 

memória de cálculo. Examinando os autos, é possível perceber que apesar 

do devedor na impugnação indicar o valor que reputa correto, não 

apresentou demonstrativo do cálculo. Sendo assim, diante da ausência de 

memória do cálculo, entendo estarmos diante da chamada preclusão 

consumativa, na medida em que os parágrafos 4º e 5º, do artigo 525 do 

CPC deixam bem evidenciados que se o fundamento da impugnação da 

conta de liquidação consistir em excesso de cálculos, será obrigação do 

devedor apontar qual o valor que entende correto, seguido de memória de 

cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ALEGAÇÃO DE 

EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA 

DA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA E TAMBÉM DO STJ – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já sedimentou o 

entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica 

superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na 

seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 

1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, 

DJe 17/08/2017). 2. “A jurisprudência desta eg. Corte se firmou no sentido 

de que a impugnação do cumprimento de sentença deverá ser 

liminarmente indeferida quando a impugnante, apesar de alegar excesso 

nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do quantum que 

entende como devido, consoante dispõe o art. 475-L, § 2º, do CPC” (STJ – 

4ª Turma – AgRg no AREsp 503.517/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 

01/10/2015, DJe 21/10/2015). (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) Isto posto, rejeito a alegação de excesso dos cálculos, 

porque o impugnante não trouxe aos autos o demonstrativo do valor 

atualizado que entende ser correto, nos termos do art. 525, §4º e 5º, do 

CPC. IV. Da suspensão da impugnação O devedor postula a suspensão da 

impugnação sob o argumento que vendeu o veículo de forma parcelada, 

sendo: entrada no valor de R$ 22.000,00 no ato da entrega do bem; 1ª 

parcela de R$ 10.000,00 com vencimento para 02.01.2018; e, 2ª parcela 

no valor de R$ 10.000,00 com vencimento para 01.03.2018, o que a seu 

juízo lhe causaria grave dano de difícil ou incerta reparação, visto que o 

valor da entrada foi utilizado para pagar as despesas de entrega do 

veículo do Estado Pará e, porque ao tempo do protocolo da manifestação o 

impugnante não havia recebido a integralidade do valor da venda, uma vez 

que haviam parcelas pendente de vencimento. Nesse ponto, além de ser 

descabida e insistentemente procrastinatória a argumentação, porque, 

repita-se, as partes consensuaram sobre a forma de recebimento da 

meação, e não interessa o desastroso negócio que o acordante realizou, 

ele deve à meeira a sua cota parte, mesmo que se quisesse - por 

indulgência ou comiseração - aguardar que o devedor recebesse todas as 

parcelas da venda do caminhão, há evidente prejudicialidade no pleito, 

porque todas as parcelas do crédito já venceram, e, ao que tudo indica, já 

foram adimplidas pelo comprador ou aos menos deveriam ter sido. Ante o 

exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada 

pelo impugnante e, homologo o valor do crédito exequendo, assim como, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 401 de 772



inexistindo cumprimento voluntário da obrigação, determino seja o feito 

executório prosseguido, e defiro desde já o pedido de constrição de 

valores/dinheiro nas contas correntes, aplicações financeiras, mantidas 

pelo devedor, incidindo sobre o valor do crédito os 10% de multa previstos 

no art. 523, do CPC. Se não encontrado valor suficiente à satisfação do 

crédito, emita-se ordem de restrição de circulação do caminhão alienado 

pelo devedor e oficie-se ao comprador para que deposite em juizo as 

eventuais parcelas ainda devidas. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000329-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (ADVOGADO(A))

A. G. L. (ADVOGADO(A))

S. P. D. A. G. (ADVOGADO(A))

A. S. A. L. (EXEQUENTE)

W. M. Z. D. (ADVOGADO(A))

J. D. A. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (ADVOGADO(A))

H. B. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000329-44.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: 

APARECIDA SOARES ANDRADE LOURENCO EXECUTADO: HONORATO 

BENTO LOURENCO V I S T O S, Cuida-se de cumprimento de sentença 

aviado por Aparecida Soares Andrade em face de Honorato Bento 

Lourenço, visando o recebimento de sua cota parte (50%) referente a 

parcela a ser quitada pelo comprador do imóvel rural, conforme acordo 

realizado em sessão de mediação perante o CEJUSC. Intimado o 

executado para efetuar o pagamento do débito, apresentou impugnação 

ao cumprimento de sentença, aduzindo, em síntese, que para receber o 

valor o imóvel vendido, se obrigou a receber como forma de quitação 

(dação em pagamento) um caminhão no valor de R$ 70.000,00, contudo, 

conseguiu vende-lo por nada mais que R$ 42.000,00 e como teve que 

entrega-lo no Estado do Pará existiu um custo inesperado no importe de 

R$ 22.000,00, tudo a justificar o descumprimento da avença nos termos 

ajustados, salientando, ainda, que a cota que lhe cabe na divisão é de R$ 

20.000,00, havendo, assim, excesso nos cálculos apresentados pela 

exequente e, por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao 

procedimento de impugnação á execução do título judicial. Instada a se 

manifestar, a exequente rebateu os argumentos do impugnante 

verberando que a não é cabível a suspensão da peça defensiva por falta 

dos requisitos do art. 525, §6º, do CPC; que o valor almejado nesta ação 

corresponde a exatamente a sua parte conforme acordado em sessão de 

conciliação perante o CEJUSC, e que, o documento que embasa o pedido 

inicial é exequível por força de comando legal e, por fim, diante da 

renitência do devedor em saldar o débito postula a realização de penhora 

on line, via BacenJud, nas contas do executado. É o relato do que importa. 

Decido. I. Da inexigibilidade do título Como é de sabença geral, título 

executivo é o documento ou ato documentado previsto em lei idôneo para 

iniciar ação executiva com o fim de buscar a obrigação nele contida. Sem 

delongas, não há dúvidas que acordo realizado perante o Centro Judiciário 

de Soluções de Conflitos e Cidadania e homologado judicialmente tem 

força executiva, nos exatos termos do art. 515, II, do Código de Ritos. Dito 

isto, afasto a alegação de que o título que embasa a pretensão inicial é 

inexequível, devendo as partes e seus procuradores convencerem-se da 

necessidade de que a litigância em juízo se paute por princípios éticos e 

de rígida boa-fé, não suscitando aleivosias defensivas somente para 

protelar suas obrigações ou para atravancar a marcha processual. II. Do 

valor da obrigação Em verdade a divergência entre os litigantes diz 

respeito ao valor exato que corresponderia a meação da exequente 

tangente ao valor recebido a título de pagamento do imóvel em comum 

vendido na constância do casamento. É fato incontroverso que os 

litigantes acordaram que caberia a cada um 50% do saldo a receber do 

promitente comprador do imóvel e, não havendo cumprimento espontâneo 

do varão quanto a liquidação da quantia devida à ex-mulher, é impositivo 

que o faça considerando o valor efetivamente auferido, qual seja, aquele 

em que foi dado como quitada a dívida de terceiro (comprador). Partindo 

dessa premissa, denota-se que o executado recebeu a quantia de R$ 

70.000,00, de modo que, a cota parte que cabe a credora é R$ 35.000,00, 

independentemente, de circunstância de ter ele (executado) feito um bom 

ou mau negócio com o bem recebido como pagamento do imóvel. O fato 

que interessa à lide é que não houve pagamento à exequente da 

respectiva meação. Portanto, o valor recebido não pode favorecer 

nenhuma das partes, cabendo cada um 50% da quantia recebida, tal como 

foi estabelecido na transação, isto quer dizer que o valor que cabe à 

exequente corresponde exatamente a metade do valor recebido (R$ 

70.000,00) já que o bem era comum, sob pena de enriquecimento ilícito do 

devedor o que é vedado no ordenamento jurídico vigente. Do exposto, 

reputo corretos os cálculos apresentados pela exequente, uma vez que 

estão em consonância com o pacto firmado entre as partes. III. Do 

excesso do cálculo apresentado pela exequente A luz do comando que 

emana do art. 525, parágrafo 2º, do CPC, ao alegar excesso de execução 

como fundamento da impugnação, constitui ônus do impugnante a 

indicação do valor que entende correto, assim como a apresentação da 

memória de cálculo. Examinando os autos, é possível perceber que apesar 

do devedor na impugnação indicar o valor que reputa correto, não 

apresentou demonstrativo do cálculo. Sendo assim, diante da ausência de 

memória do cálculo, entendo estarmos diante da chamada preclusão 

consumativa, na medida em que os parágrafos 4º e 5º, do artigo 525 do 

CPC deixam bem evidenciados que se o fundamento da impugnação da 

conta de liquidação consistir em excesso de cálculos, será obrigação do 

devedor apontar qual o valor que entende correto, seguido de memória de 

cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ALEGAÇÃO DE 

EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA 

DA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA E TAMBÉM DO STJ – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já sedimentou o 

entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica 

superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na 

seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 

1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, 

DJe 17/08/2017). 2. “A jurisprudência desta eg. Corte se firmou no sentido 

de que a impugnação do cumprimento de sentença deverá ser 

liminarmente indeferida quando a impugnante, apesar de alegar excesso 

nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do quantum que 

entende como devido, consoante dispõe o art. 475-L, § 2º, do CPC” (STJ – 

4ª Turma – AgRg no AREsp 503.517/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 

01/10/2015, DJe 21/10/2015). (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) Isto posto, rejeito a alegação de excesso dos cálculos, 

porque o impugnante não trouxe aos autos o demonstrativo do valor 

atualizado que entende ser correto, nos termos do art. 525, §4º e 5º, do 

CPC. IV. Da suspensão da impugnação O devedor postula a suspensão da 

impugnação sob o argumento que vendeu o veículo de forma parcelada, 

sendo: entrada no valor de R$ 22.000,00 no ato da entrega do bem; 1ª 

parcela de R$ 10.000,00 com vencimento para 02.01.2018; e, 2ª parcela 

no valor de R$ 10.000,00 com vencimento para 01.03.2018, o que a seu 

juízo lhe causaria grave dano de difícil ou incerta reparação, visto que o 

valor da entrada foi utilizado para pagar as despesas de entrega do 

veículo do Estado Pará e, porque ao tempo do protocolo da manifestação o 

impugnante não havia recebido a integralidade do valor da venda, uma vez 

que haviam parcelas pendente de vencimento. Nesse ponto, além de ser 

descabida e insistentemente procrastinatória a argumentação, porque, 

repita-se, as partes consensuaram sobre a forma de recebimento da 

meação, e não interessa o desastroso negócio que o acordante realizou, 

ele deve à meeira a sua cota parte, mesmo que se quisesse - por 

indulgência ou comiseração - aguardar que o devedor recebesse todas as 

parcelas da venda do caminhão, há evidente prejudicialidade no pleito, 

porque todas as parcelas do crédito já venceram, e, ao que tudo indica, já 

foram adimplidas pelo comprador ou aos menos deveriam ter sido. Ante o 

exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada 

pelo impugnante e, homologo o valor do crédito exequendo, assim como, 

inexistindo cumprimento voluntário da obrigação, determino seja o feito 

executório prosseguido, e defiro desde já o pedido de constrição de 

valores/dinheiro nas contas correntes, aplicações financeiras, mantidas 

pelo devedor, incidindo sobre o valor do crédito os 10% de multa previstos 

no art. 523, do CPC. Se não encontrado valor suficiente à satisfação do 

crédito, emita-se ordem de restrição de circulação do caminhão alienado 

pelo devedor e oficie-se ao comprador para que deposite em juizo as 
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eventuais parcelas ainda devidas. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000124-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

J. C. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. M. (RÉU)

S. B. G. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que apresente as 

contrarrazões da apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000761-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE PONCO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO (RÉU)

 

INTIMAR A PARTE REQUERIDA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

QUE APRESENTE AS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CORREIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON PAULO NAVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000946-67.2018.8.11.0025 

AUTOR: ANDERSON PAULO NAVA RÉU: ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL VISTOS. Prefacialmente, certifique-se 

quanto à intimação do Estado de Mato Grosso para cumprimento da tutela 

deferida. Caso seja constatado o descumprimento da decisão prolatada, 

considerando a gravidade e urgência da medida, incide a multa cominatória 

fixada em desfavor do requerido, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

por dia de descumprimento. Reitere-se, ainda, a determinação para 

internação do requerente, ainda que em vaga particular de hospital 

conveniado, aumentando a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

caso de recalcitrância. Cumpra-se expedindo o necessário. Juína, data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CORREIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON PAULO NAVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu "in albis" o prazo 

para a Fazenda Pública Estadual cumprir a Tutela Antecipada. JUÍNA, 4 de 

outubro de 2018. ADRIANA FRANCISCA NETO Analista Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000481-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000481-58.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos. Considerando o teor da decisão 

prolatada em sede recursal (ID. 14599827), reconhecendo a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca para 

processamento e julgamento da presente demanda, remetam-se os 

presentes autos àquele Juízo, promovendo as anotações e providências 

necessárias. Cumprida a determinação anterior, remetam-se os autos à 

conclusão para deliberações. Às providências. Juína/MT, 30 de agosto de 

2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000226-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GOULART (RÉU)

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000226-03.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DE JUINA RÉU: JOSE CARLOS GOULART 

V I S T O S. Conforme disposto na certidão de ID. 12560841, a parte 

requerida se manifestou junto à Secretaria deste Juízo pugnando pela 

nomeação de defensor dativo em seu favor, alegando não possuir 

condições financeiras de contratar advogado particular para atuar no 

presente processo. Considerando que o requerido trouxe aos autos 

documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, nomeio para 

patrocinar a defesa da parte requerida o(a) advogado(a) Nathalia 

Fernanda de Almeida, OAb/MT 17249/O. Arbitro honorários advocatícios 

ao(à) causídico(a) nomeado(a), o valor equivalente à 8 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 o juiz determinará 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(a) ilustre dativo(a) quanto a presente nomeação, bem 

como para manifestar-se nos autos requerendo o que de direito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juína 

(MT), 3 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96512 Nr: 4941-81.2013.811.0025

 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: MANOEL FRANCISCO DE QUEIRÓZ, JANDIRA ETTORE 

DE QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TADEU DE FREITAS, DAYANA 

DUFFEKE MARASSI, ESTADO DE MATO GROSSO, OTONI VILELA DE 

MORAES NETO, SUZENIL PEDROSA DA SILVA, IDENI APARECIDA DE 

OLIVEIRA LIMA, JESUÍNO TAVARES DA CRUZ JUNIOR, MARY 

RODRIGUES MACHADO, AUGUSTO TAVARES DA CRUZ, CLEUZA 

JUSTINA DE MORAES CRUZ, ARY TAVARES DA CRUZ, JOSEANE 

TAVARES DA CRUZ DALMASO, GILIARDI JOÃO DALMASO, SONIA 

FRASSETO DE FREITAS, ESPOLIO DE LUZIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DA 

CARTA PRECATÓRIA Nº 77586 (3166-60.2018.811.0088), DISTRIBUÍDA 

NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ-MT, DEVENDO O 

COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIA SER JUNTADO 

NOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA NAQUELA COMARCA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 103657 Nr: 4258-10.2014.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERISVALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 60-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45393 Nr: 4524-07.2008.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFRAN METALURGICA E VIDRAÇARIA 

LTDA., EVA FRANCISQUETTI, DIRCEU APARECIDO CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 DECISÃO FL. 83: "VISTOS. Compulsando os autos verifica-se que o douto 

defensor Dr. Eder Hermes, OAB/MT n° 16.727, assumiu o patrocínio da 

defesa técnica dos requeridos, como defensor dativo, todavia, não foram 

fixados em seu favor os honorários devidos pelo encargo desempenhado. 

Portanto, arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente à 4 URH’S, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Expeça-se 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)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106692 Nr: 931-23.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 53: "V I S T O S, Cuida-se de execução por quantia certa 

fundada em título judicial promovida contra a Fazenda Pública, diante da 

atuação da exequente como defensora dativa do Juízo, ante a ausência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Diante da comprovação da 

executada trazidas aos autos (fls. 50/51), noticiando que realizou o 

adimplemento do débito em favor da exequente, bem como pugnado pela 

extinção da demanda. DECIDO. Tendo em vista a satisfação da obrigação, 

JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Expeça-se alvará 

para levantamento dos valores devidos a causídica, observando-se os 

dados bancários informados à fl. 52. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117696 Nr: 67-48.2016.811.0025

 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: VALDIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 3144-80.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI, OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BARBOSA DOS SANTOS, Elite Maria 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR BARBOSA DOS SANTOS, 

brasileiro(a), casado(a), sem mais dados para qualificação. e atualmente 

em local incerto e não sabido ELITE MARIA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

84114959149, Rg: 1.131.829-5, brasileiro(a), solteiro(a), empresária, 

Telefone 6933212531. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima qualificados, para 

PAGAREM, EM 15 (QUINZE) DIAS, O VALOR DE R$ 2.243,33 (dois mil 

duzentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), sob pena de 

aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor devido, nos termos da 

decisão de fl. 151.

Despacho/Decisão: "VISTOS.Considerando o declínio apresentado pela 

curadora nomeada em favor do executado, exclua-se o seu nome da capa 

dos autos e dos cadastros processuais.Após, considerando que o 

devedor, citado na forma do artigo 256 do CPC, foi revel na fase de 

conhecimento, nos termos do artigo 513, inciso IV, do CPC, intime-o, por 

edital, para cumprir voluntariamente a sentença, nos moldes da decisão de 

fls. 151.Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, NOMEIO para 

atuar como curador(a) do executado o(a) advogado(a) Jessica Rodrigues 

de Souza, OAB/MT 22870/O.Arbitro honorários advocatícios ao(à) 

causídico(a) nomeado(a), o valor equivalente à 3 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 o juiz determinará 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).Oportunamente, intime-se o ilustre dativo para que tome ciência da 

nomeação realizada, bem como para requerer o que entende de 

direito.Sem prejuízo, oficie-se ao DETRAN para que, mediante o 

recolhimento das taxas e impostos devidos, promova o regular 

procedimento de transferência do veículo caminhonete, marca GM, cabine 

dupla, ano/modelo 1980, cor vermelha, placa JYL 9378, chassi nº 

BC244PNK31864REM, RENAVAM nº 125567090, para o nome do autor, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), 

nos termos do art. 297, do NCPC.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, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 25 de setembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000011-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. (EXEQUENTE)

S. P. D. A. G. (ADVOGADO(A))

J. D. A. N. (ADVOGADO(A))

C. D. D. S. (EXEQUENTE)

G. D. D. S. (EXEQUENTE)

W. M. Z. D. (ADVOGADO(A))

A. G. L. (ADVOGADO(A))

M. G. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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V. A. P. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000011-27.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

CAROLAINE DOURADO DA SILVA, GRASIELI DOURADO DA SILVA, EDNA 

SANTOS DOURADO EXECUTADO: VALCIR ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

DECISÃO Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de execução de alimentos 

ajuizada pelo rito do artigo 528, § 7º do Novo Código de Processo Civil por 

CAROLAINE DOURADO e OUTROS, representados por sua genitora Edna 

Santos Dourado, em face de VALCIR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, já 

qualificados nos autos. 2. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita aos 

Exequentes, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. 3. CITE-SE o 

executado VALCIR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, para pagar o débito 

exequendo, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 03 (três) dias, advertindo-o de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito justificará o 

inadimplemento. 4. ADVIRTA-SE o executado de que se não pagar, ou se 

a justificativa não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

bem como que o cumprimento da pena, por sua vez, não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas. 5. ANOTE-SE que o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo. 6. Decorrido o 

prazo para pagamento, com ou sem justificativa, intimem-se os 

Exequentes para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entenderem por 

direito, após, dê-se vista ao Ministério Público. 7. Processe-se em segredo 

de justiça. 8. Cumpra-se expedindo o necessário. Juína/MT, 12 de janeiro 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000316-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS OCONHA FERREIRA (REQUERENTE)

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora, para compareça a esta Secretária, para que retire à 

Averbação de Divórcio em nome de THAIS OCONHA FERREIRA e 

FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS. Juína, 04 de outubro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89864 Nr: 4129-73.2012.811.0025

 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: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento das custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120223 Nr: 1524-18.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133226 Nr: 4587-17.2017.811.0025

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 78, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82094 Nr: 1882-56.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONILSON DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183707385

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 82094.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 03/10/2018 18:14:41

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INTIMAR A 

PARTE RÉ DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82094 Nr: 1882-56.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONILSON DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ RONILSON DE FRANÇA nas penas 

do art. 351, § 1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP; art. 14 da Lei n. 

10.826/03 e art. 244-B do ECA, todos c/c art. 29 e art. 69 do CP.(...) 

.CONCURSO MATERIALTendo havido concurso material, somam-se as 

penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com 

detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 4 (quatro) anos, 

11 (onze) meses e 32 (trinta e dois) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) 

dias-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 

59, III ambos do CP, verificada a reincidência do condenado, somada a 

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a 

incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena 

privativa de liberdade em REGIME FECHADO.Tendo em vista que o réu 

respondeu o processo em liberdade, CONCEDO ao réu o direito de apelar 

em liberdade

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106227 Nr: 686-12.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ROQUE DA SILVA, SIDINEI 
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VICENTE DA COSTA, EDIVALDO ROXA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVALDO ROXA DA COSTA, Filiação: 

Pedro Antônio da Costa e Tereza da Roxa Costa, data de nascimento: 

30/09/1989, brasileiro(a), natural de Pimenta Bueno-RO, solteiro(a), 

estudante. 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 denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de AGNALDO ROQUE DA SILVA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do CP, 

bem como em desfavor de SIDINEI VICENTE DA COSTA, vulgo 

“PROFESSOR” e EDIVALDO ROXA DA COSTA, vulgo “EDI”, qualificados 

nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP.Após o 

recebimento da denúncia (f. 70) e citação, os acusados apresentaram 

defesa preliminar (f. 79-89).Em audiência de instrução e julgamento foi 

ouvida a vítima, oportunidade em que foi decretada a revelia do acusado 

Edivaldo, procedendo-se o interrogatório dos acusados Aguinaldo e 

Sidinei, culminando em alegações finais orais pelo Ministério Público, o qual 

pugnou pela absolvição do acusado Aguinaldo e condenação dos réus 

Sidinei e Edivaldo (fl. 96/97).Ato seguinte, a Defesa apresentou alegações 

finais requerendo a absolvição dos acusados (fl. 99-103). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A persecução penal obedeceu 

fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões 

prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão 

punitiva estatal. A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados 

objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre 

convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que 

o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, 

tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e 

culpabilidade, com completa certeza. 1. DO DELITO DE FURTO 

QUALIFICADO EM FACE DO RÉU AGNALDO ROQUE DA SILVA (ART. 155, 

§ 1º e § 4º, INCISO I, DO CP)1.1 DA MATERIALIDADE DO DELITOA 

materialidade do delito emerge do boletim de ocorrência (f. 12), auto de 

apreensão (f. 15, 16), termo de avaliação (f. 17/18), termo de declarações 

(f. 19), termo de reconhecimento de objeto (f. 20), termo de entrega (f. 

21/22), bem como notas fiscais (fl. 23/24). 1.2 DA AUTORIAAnalisando 

atentamente o caderno processual, entendo que não existem elementos 

suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria do delito. Não 

obstante a vítima afirme que teriam sido subtraídos dois notebooks, uma 

aliança e uma calculadora do seu escritório, nenhuma prova foi produzida 

em juízo que aponte a autoria do crime pelo acusado Aguinaldo.Nesse 

sentido, noto que o acusado Aguinaldo negou a autoria delitiva relatando, 

grosso modo, que quem furtou os objetos foi uma pessoa identificada 

como Kelvinho, e que inclusive informou para vítima onde estavam os 

produtos, pois viu o momento em que ele vendeu o produto para 

Sidinei.Assim, embora o acusado Sidinei tenha declarado na Delegacia que 

comprou o notebook do acusado Aguinaldo, em juízo este se retratou 

alegando que comprou de um rapaz loiro e alto que não conhece e pagou 

a quantia de R$ 50,00. Portanto, a ausência de prova judicializada quanto 

à autoria, impede uma condenação, cujo cenário indiciário esbarra 

frontalmente na proibição prevista no art. 155 do CPP, in verbis:“O juiz 

formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. (grifo 

nosso)Sendo assim, não obstante tenha sido suspeito, verifico a 

inexistência de um conjunto probatório forte o suficiente para alicerçar a 

condenação, isso porque, nas palavras de NELSON HUNGRIA, “a 

VEROSSIMILHANÇA, POR MAIOR QUE SEJA não é jamais a verdade ou a 

certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar 

um possível delinqüente é condenar um possível inocente" (Comentários 

ao Código Penal, 1981, vol. V, P. 65).Sendo assim, diante do princípio 

basilar do direito penal moderno e democrático, incidem, no caso, os 

postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal 

em sua maior expressão, para fundar a absolvição do acusado, pela 

aplicação da máxima in dubio pro reo. 2. DO DELITO DE RECEPTAÇÃO EM 

FACE DOS ACUSADOS SIDINEI E EDIVALDO (ART. 180, CAPUT, do CP)2.1 

DA MATERIALIDADE DO DELITOA materialidade do delito emerge do 

boletim de ocorrência (f. 12), auto de apreensão (f. 15, 16), termo de 

avaliação (f. 17/18), termo de declarações (f. 19), termo de 

reconhecimento de objeto (f. 20), termo de entrega (f. 21/22), bem como 

notas fiscais (fl. 23/24), bem como termo de qualificação, vida pregressa e 

interrogatório (fl. 26 e 31).2.2 DA AUTORIA Da mesma forma, a autoria 

delitiva está sobejamente comprovada nos autos. Afinal, o réu Sidinei 

Vicente da Costa confessou a prática delitiva em juízo, relatando, grosso 

modo, que comprou o notebook pelo valor de R$ 50,00, e desconfiou que 

era produto de furto.Do mesmo modo, o réu Edivaldo Roxa da Costa, 

embora não tenha sido ouvido em juízo, na Delegacia confessou a autoria 

delitiva relatando que “(...) pagou a quantia de R$ 50,00 pelo notebook; que 

percebeu na hora que tratava-se de produto de crime; Que neste ato 

apresenta o notebook adquirido de tal pessoa (...)” (f. 31). Ademais, noto 

que o acusado Aguinaldo afirmou que viu o momento em que Kelvinho 

vendeu o notebook para Sidinei. Com efeito, a vítima Patricia Simionatto 

relatou em juízo, grosso modo, que furtaram dois notebooks, uma aliança e 

uma calculadora do seu escritório e que posteriormente recuperou os 

notebooks e a calculadora.Assim, não pairam dúvidas quanto à autoria 

delitiva, pois os réus Sidinei e Edivaldo efetivamente adquiriram os 

notebooks produtos de furto. Outrossim, em casos como o ora em análise, 

em que o objeto é apreendido em poder do acusado, a jurisprudência tem 

entendido haver verdadeira inversão do ônus da prova no que tange à 

demonstração de que desconhecia a origem ilícita do objeto, cabendo ao 

réu a incumbência de fazê-lo. Nesse caso, como pontua a jurisprudência, 

“no crime de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, 

inverte-se o ônus da prova”, cuja “versão do réu no sentido de que 

desconhecia a origem ilícita dos bens não se sustenta, diante da situação 

fática revelada nos autos”. (Apelação Criminal nº 20150410060430 

(919893), 3ª Turma Criminal do TJDFT, Rel. Nilsoni de Freitas. j. 11.02.2016, 

DJe 18.02.2016).Julgado mato-grossense que sintetiza essa ideia:“No 

crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, 

que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse 

injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão 

inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso”. (Apelação nº 

0002091-31.2010.8.11.0002, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz 

Ferreira da Silva. j. 09.09.2015, DJe 18.09.2015).Sendo assim, pelo 

conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas 

acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em favor do 

acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto 

condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a 

ser trilhado.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para ABSOLVER o réu 

AGNALDO ROQUE DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 155, § 

1º e § 4º, inciso I, do CP e CONDENAR os acusados SIDINEI VICENTE DA 

COSTA, vulgo “PROFESSOR” e EDIVALDO ROXA DA COSTA, vulgo “EDI”, 

nas penas do art. 180, caput, do CP. Em observância as diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena:DO RÉU 

EDIVALDO ROXA DA COSTAPena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, tem-se que:1.Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2.Antecedentes: O réu 

não possui antecedentes criminais; 3.Conduta Social: não consta dos 

autos nada que desabone sua conduta social.4.Personalidade: não há nos 

autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir 

qualquer traço psicológico relevante;5.Circunstancias: são inerentes ao 

tipo penal;6.Motivos: são inerentes ao tipo penal;7.Consequências: ínsitas 

ao delito; 8.Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário 

mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2ª 

FASEInexistem agravantes e atenuantes.3ª FASENão havendo causas de 

diminuição ou de aumento da pena, torno-a DEFINITIVA a pena em 1 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena deverá ser cumprida em 

REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em 

vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. 

Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO a pena privativa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 406 de 772



liberdade em uma pena restritiva de direito na forma e condições a serem 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.DEIXO proceder à suspensão condicional da pena em razão da 

substituição por PRD. O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, pois, o 

regime de pena aplicado é incompatível com a prisão.DO RÉU SIDINEI 

VICENTI DA COSTAPena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:9.Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;10.Antecedentes: O réu não 

possui antecedentes criminais; 11.Conduta Social: não consta dos autos 

nada que desabone sua conduta social.12.Personalidade: não há nos 

autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir 

qualquer traço psicológico relevante;13.Circunstancias: são inerentes ao 

tipo penal;14.Motivos: são inerentes ao tipo penal;15.Consequências: 

ínsitas ao delito; 16.Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 

1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

2ª FASEInexistem agravantes e atenuantes.3ª FASENão havendo causas 

de diminuição ou de aumento da pena, torno-a DEFINITIVA a pena em 1 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena deverá ser cumprida 

em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo 

em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando 

que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não 

desabonam o réu a ponto de impedir a substituição, CONVERTO a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito na forma e 

condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos 

do Executivo de Pena.DEIXO proceder à suspensão condicional da pena 

em razão da substituição por PRD.O réu PODERÁ RECORRER EM 

LIBERDADE, pois, o regime de pena aplicado é incompatível com a prisão. 

ISENTO os acusados do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista serem os condenados pobres, na forma da lei. Transitada em 

julgado a sentença para as partes, DETERMINO as seguintes 

providências:01) EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;02) 

COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 

595 da CNGC/MT);03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;04) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar 

o pagamento da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a 

execução fiará suspensa até a data do seu livramento, observando-se o 

art. 1.598 e seguintes da CNGC.05) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da 

multa.No mais, diante da atuação da Advogada Dativa para defesa do réu, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 10 URH’s para Dra. Andréia Oliveira 

Lima, expedindo a certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório 

de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.P.I.C.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.

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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 04 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102492 Nr: 3368-71.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 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 

03/12/2018, às 14h30min, 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89025 Nr: 3181-34.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, 

RONAN SOUZA DE OLIVEIRA, DIONE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, Roquelino Luiz de Oliveira - OAB:10998

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUGO FERNANDO RODRIGUES 

MARQUES, Cpf: 94766711149, Rg: 440.153, Filiação: Elvania Rodrigues 

Marques e Fernando Marques da Silva, data de nascimento: 21/08/1982, 

brasileiro(a), natural de Catalão-GO, casado(a), proprietario da empresa 

ecopostos, Telefone 65 9957-3662. 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 denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de RONAN SOUZA DE OLIVEIRA, DIONE VIEIRA DA 

SILVA e HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, qualificado nos autos, 

como incursos nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do CP e apenas em 

face deste último a pena do art. 306 da Lei n. 9.503/97.A denúncia foi 

recebida no dia 10.09.2012 (f. 67). Decisão chamando o feito a ordem, 

bem com confirmando o recebimento da denúncia (f. 149).Citados, os 

acusados apresentaram defesa preliminar às fl. 92-111, 160-162 e 

164-166.Durante a instrução foram ouvidas várias testemunhas, 

procedendo-se com o interrogatório do acusado Dione (fl. 214, 250 e 

268).Ato seguinte, o Ministério Público apresentou alegações finais 

requerendo a condenação do acusado Hugo Fernando pela pratica do 

crime de roubo e absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, 

pela absolvição do acusado Dione Vieira, bem como a extinção da 

punibilidade em relação ao réu Ronan (fl. 296-303).Após, a Defesa do 

acusado Hugo apresentou alegações finais pugnando pela absolvição 

quanto ao delito previsto no art. 306 do CTB, pela exclusão da 

qualificadora e aplicação da pena no seu patamar mínimo (fl. 351-354). Já 

a Defesa do acusado Dione, pugnou pela absolvição justificando a 

ausência de participação.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.A 

persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada 

pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não 

havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a 

análise da pretensão punitiva estatal.A convicção do julgador deve 

sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, 

transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio 

fundamental do Processo Penal que os acusados somente devem ser 

condenados quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos 

que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza. 

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia. De proêmio, tendo em vista que o réu Hugo 

Fernando mudou de endereço e não informou nos autos (certidão de f. 

293), DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP.1. QUANTO AO 

RÉU RONAN SOUZA DE OLIVEIRANo que tange ao acusado Roan o 

Ministério Público Estadual pugnou pela extinção da punibilidade em razão 

de sua morte (f. 297).Assim, sem delongas, diante da certidão de óbito (f. 

272) e, ainda, considerando a manifestação ministerial, a extinção da 

punibilidade do acusado é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 
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artigo 107, I, do CP.Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de 

Processo Penal, in verbis:“No caso de morte do acusado, o juiz somente à 

vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, 

declarará extinta a punibilidade”.2. DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 

2º, INCISO II DO CP EM FACE DOS ACUSADOS DIONE E HUGO 2.1 DA 

MATERIALIDADEA materialidade do delito emerge do boletim de ocorrência 

(f. 09); termo de declarações e depoimentos (fl. 10-15); termo de entrega 

(f. 16), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 17/18, 

21/22 e 28/29), bem como boletim de ocorrência (f. 44/45). 2.2 DA 

AUTORIA Analisando atentamente o caderno processual, entendo que 

existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a 

autoria delitiva apenas em relação ao acusado Hugo no delito de roubo 

qualificado. Com efeito, embora a vítima Diego do Nascimento Souza tenha 

declarado na Depol que:“(...) o motorista desceu com um copo de wiski 

nas mãos e ofereceu ao declarante, perguntou se tinha câmara de 

filmagem e se não queria fazer adulteração na bomba de combustível e 

que daria três mil ao declarante se permitisse mexer na bomba; Que em 

seguida O MOTORISTA DAQUELA CAMINHONETA (HUGO) ABRAÇOU O 

DECLARANTE COM FORÇA, DISSE SER “ASSALTO” E PEGOU O DINHEIRO 

QUE ESTAVA NO BOLSO DO DECLARANTE; Que, não lembra a quantia, 

mas falta no caixa R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais); Que na 

hora do roubo ele perguntou e o declarante falou que tinha uns trezentos 

reais; QUE UM DELES O MAIS NOVO (DIONE) SE POSICIONOU NA FRENTE 

DO DECLARANTE COM A MÃO POR BAIXO DA CAMISETA COMO SE 

ESTIVESSE PORTANDO ARMA DE FOGO; QUE O OUTRO QUE USAVA 

ÓCULOS DE GRAU, IDENTIFICADO POR RONAN FICOU DO LADO DIREITO; 

Que atrás do declarante era a bomba de combustível; Que logo após 

embarcaram na caminhonete em direção ao centro da cidade; (...) Que 

Dione disse “nós somos os cara de fazer isso ai, nós faz isso direto, os 

patrões nem desconfia”; QUE OS DOIS INSISTIRAM COM O DECLARANTE 

A NÃO CEDENDO, AO FINAL FIZERAM O ASSALTO E EVADIRAM-SE” (f. 

14/15).Em juízo a vítima não ratificou seu depoimento, declarando que foi 

abordado por Hugo, o qual fez uma proposta de “fazer o cabrito” nas 

bombas de combustível, e como não aceitou ele o segurou pelo pescoço, 

anunciou o assalto e pegou o dinheiro que estava em seu 

bolso.Rememorou, ainda, que além de Hugo, havia outras duas pessoas 

dentro da caminhonete, porém, mesmo reconhecendo o acusado Dione (o 

qual estava presente na audiência) como uma das pessoas que estava 

com Hugo no dia do fato, afirmou não se lembrar se os acusados Dione e 

Ronan desceram da caminhonete, embora tenha dito categoricamente na 

Depol que Dione “SE POSICIONOU NA FRENTE DO DECLARANTE COM A 

MÃO POR BAIXO DA CAMISETA COMO SE ESTIVESSE PORTANDO ARMA 

DE FOGO”.Já o réu Dione, confirmou que estava com Hugo na 

caminhonete no momento em que ele efetuou o assalto, pois ele era seu 

patrão, bem como de Ronan. Relata que trabalharam o dia todo e a noite 

saiu juntamente com Ronan para jantar com Hugo, porém, nega ter descido 

da caminhonete e ameaçado a vítima com a arma. Justificou que Hugo 

implorou para que não contassem a verdade, inclusive, após o acusado 

dizer que falaria a verdade começou a ser ameaçado por Hugo, tendo, 

inclusive, registrado um boletim de ocorrência em Tangará da Serra. A 

testemunha Odenilson de Oliveira Cebalho, policial militar, declarou em 

juízo, grosso modo, que não ter presenciou o roubo. Igualmente, as demais 

testemunhas nada souberam relatar sobre o fato.Portanto, pelo conjunto 

harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da 

autoria do crime apenas em relação ao acusado Hugo. Todavia, não 

obstante a vítima tenha imputado na Depol a autoria também ao acusado 

Dione, não há provas judicializadas aptas a alicerçar a sua condenação, 

de modo que a absolvição pelo crime descrito na peça acusatória é 

medida que se impõe.Julgado que sintetiza esse entendimento:“(...) Não há 

falar em condenação, tendo em vista a ausência de elementos 

judicializados que comprovem, extreme de dúvidas, a materialidade e 

autoria delitivas. Caso dos autos em que os depoimentos apresentados 

extrajudicialmente, pela vítima e demais informantes, não foram 

reproduzidos e confirmados em juízo. Observância do disposto no artigo 

155, do Código de Processo Penal. Absolvição que se impõe.” Apelação 

desprovida. (Apelação Crime nº 70066681461, 7ª Câmara Criminal do 

TJRS, Rel. José Antônio Daltoe Cezar. j. 12.11.2015).” (grifo nosso)Sendo 

assim, diante do princípio basilar do direito penal moderno e democrático, 

incidem, no caso, os postulados constitucionais da presunção de 

inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a 

absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro reo.2.3 DA 

CAUSA DE AUMENTOTendo em vista que em juízo não ficou demonstrada 

a participação dos acusados Ronan e Dione no crime de roubo, AFASTO a 

causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do art. 157 do CP (concurso 

de agentes).3. DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB IMPUTADO AO 

ACUSADO HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES Analisando as 

provas constantes nos autos, verifica-se que não existe nenhum exame 

de sangue ou etilômetro que possa servir como prova cabal de que o 

acusado tivesse em seu sangue na data do fato concentração de álcool 

por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas.Não foi feito em 

nenhum momento exame de sangue ou teste de etilômetro ou “bafômetro” 

com o acusado.A denúncia alega que ele estava “embriagado”, mas esse 

adjetivo não é elementar do tipo penal do art. 306 do CTB com a sua 

redação dada pela Lei n. 11.705/08 de 19/06/08, ao menos na redação em 

vigor na data do fato.A circunstância elementar do tipo, antes da alteração 

pela Lei n. 12.760/12, exigia concentração de álcool por litro de sangue, 

dado não constante da denuncia e ante a não realização 

contemporaneamente, nunca poderá ser aferida.Assim é a jurisprudência 

do STJ:“RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE 

EXAME DE ALCOOLEMIA. AFERIÇÃO DA DOSAGEM QUE DEVE SER 

SUPERIOR A SEIS DECIGRAMAS. NECESSIDADE. ELEMENTAR DO TIPO. 1. 

Antes da edição da Lei n° 11.705/08 bastava, para a configuração do 

delito de embriaguez ao volante, que o agente, sob a influência de álcool, 

expusesse a dano potencial a incolumidade de outrem. 2 - Entretanto, com 

o advento da referida Lei, inseriu-se a quantidade mínima exigível e 

excluiu-se a necessidade de exposição de dano potencial, delimitando-se 

o meio de prova admissível, ou seja, a figura típica só se perfaz com a 

quantificação objetiva da concentração de álcool no sangue o que não se 

pode presumir. A dosagem etílica, portanto, passou a integrar o tipo penal 

que exige seja comprovadamente superior a 6 (seis) decigramas. 3 - Essa 

comprovação, conforme o Decreto n. 6.488 de 19.6.08 pode ser feita por 

duas maneiras: exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar 

pulmonar (etilômetro), este último também conhecido como bafômetro. 4- 

Isso não pode, por certo, ensejar do magistrado a correção das falhas 

estruturais com o objetivo de conferir-lhe efetividade. O Direito Penal 

rege-se, antes de tudo, pela estrita legalidade e tipicidade. 5- Assim, para 

comprovar a embriaguez, objetivamente delimitada pelo art. 306 do Código 

de Trânsito Brasileiro, é indispensável a prova técnica consubstanciada 

no teste do bafômetro ou no exame de sangue. 6 - Recurso a que se nega 

provimento.” (REsp 1113360/DF, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEXTA 

TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010).Portanto, além de 

ausente a condição para o exercício da ação penal, o fato, na forma como 

narrado (“embriaguez” por si só, sem descrever a concentração 

alcoólica), não constitui, o crime descrito no art. 306 do CTB, à época 

vigente, cuja data do fato atrai a incidência do princípio da irretroatividade 

da “lex gravior”.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para:I. JULGAR EXTINTA a 

PUNIBILIDADE do acusado RONAN SOUZA DE OLIVEIRA, a teor do que 

dispõe o art. 107, I, do CP c/c art. 62 do CPP;II. ABSOLVER o réu DIONE 

VIEIRA DA SILVA do crime a ele imputado, nos termos do art. 386, VII, do 

CPP;III. CONDENAR o réu HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, como 

incurso nas penas do art. 157, caput, do CP, ABSOLVENDO-O do crime 

previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97.Em observância as diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena:Pena - 

reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.1ª FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude, no entanto nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone 

sua conduta social;4)Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Considerando a presença de uma 

circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente.2ª FASEINEXISTEM agravantes e atenuantes.3ª FASEInexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena.Assim, FIXO a pena definitiva 

do vertente delito em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.A 

pena deverá ser cumprida em regime inicial ABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º, “c”, do CP.Por conta da própria violência existente, não é o caso 

de substituição por restritiva de direito, nos moldes do art. 44, I, do Código 

Penal, bem como, descabe o sursis em razão do quantum da pena (art. 77, 
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inciso II, do CP).O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime 

de pena aplicado é incompatível com a prisão.ISENTO os acusados do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista serem os 

condenados pobres, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença 

para as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE a 

guia de execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 

595 da CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à 

Autoridade Policial;04) OFICIEM-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pagá-las ou, se for o caso, requerer o parcelamento deste pagamento por 

petição. Estando o recuperando em regime fechado e comprovar a 

impossibilidade de pagamento no referido prazo, a execução da pena de 

multa ficará suspensa até a data do seu livramento (arts. 1.598 e 1.600 da 

CNGC/MT).06) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.No mais, 

diante da atuação da Advogada Dativa para defesa do réu Hugo, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 05 URH’s para Dra. Danieli Felber, 

expedindo a certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.P. I.C.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.

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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 04 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3148 Nr: 15-29.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Certifico que, em análise dos autos, verifica-se à fl. 838 que a Defesa 

manifestou o desejo de recorrer da sentença prolatada nos autos, nos 

termos do artigo 593, III, alíneas "a" e 'c" do CPP, bem como requereu a 

apresentação das razões recursais diretamente a instância superior, nos 

termos do artigo 600 do CPP, tornado sem efeito a certidão de transito em 

julgado para a Defesa e réu (fl. 843) motivo pelo qual impulsiono estes 

autos remetendo ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85567 Nr: 6182-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado DIOVALDINO RODRIGUES FILHO, do crime a ele imputado.

Transitado em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA 

na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.

Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Gilmar da Cruz e Sousa 

para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios conforme fl. 59. EXPEÇA-SE 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, 

feitas as comunicações semestrais devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89025 Nr: 3181-34.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, 

RONAN SOUZA DE OLIVEIRA, DIONE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, Roquelino Luiz de Oliveira - OAB:10998

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para:I. JULGAR EXTINTA a PUNIBILIDADE 

do acusado RONAN SOUZA DE OLIVEIRA, a teor do que dispõe o art. 107, 

I, do CP c/c art. 62 do CPP;II. ABSOLVER o réu DIONE VIEIRA DA SILVA do 

crime a ele imputado, nos termos do art. 386, VII, do CPP;III. CONDENAR o 

réu HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, como incurso nas penas 

do art. 157, caput, do CP, ABSOLVENDO-O do crime previsto no art. 306 

da Lei n. 9.503/97.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena:(...).3ª FASEInexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena.Assim, FIXO a pena definitiva 

do vertente delito em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.A 

pena deverá ser cumprida em regime inicial ABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º, “c”, do CP.Por conta da própria violência existente, não é o caso 

de substituição por restritiva de direito, nos moldes do art. 44, I, do Código 

Penal, bem como, descabe o sursis em razão do quantum da pena (art. 77, 

inciso II, do CP).O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime 

de pena aplicado é incompatível com a prisão.ISENTO os acusados do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista serem os 

condenados pobres, na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85567 Nr: 6182-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de DIOVALDINO RODRIGUES FILHO, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas dos arts. 129, § 9º, do Código Penal.(...) . Ante ao 

exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado 

DIOVALDINO RODRIGUES FILHO, do crime a ele imputado.Transitado em 

julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, 

PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e ARQUIVEM-SE.Tendo 

em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Gilmar da Cruz e Sousa para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios conforme fl. 59. EXPEÇA-SE certidão pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 

da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações 

semestrais devidas.P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000103-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000103-39.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA 

EXECUTADO: ALEXANDRE CARLOS DA SILVA VISTOS. Prefacialmente, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação (art. 523, §3º, 

CPC) dos bens que guarnecem a residência do executado, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária. Efetivada a penhora, poderá o executado 

apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 409 de 772



(CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa 

as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de 

Processo Civil. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também a cônjuge do devedor. Restando infrutífera a penhora, tornem os 

autos conclusos para pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema 

BACENJUD. Às providências. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI FERNANDES BUGARI (REQUERENTE)

RAFAEL GIL SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE BONA SARTOR (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

26/10/2018 às 16:10h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca do despacho ID. 14485149, para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de endereço atualizado do 

requerido, tendo em vista a devolução do AR com efeito negativo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

TERESA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010120-49.2016.8.11.0025 REQUERENTE: TERESA ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A Vistos. 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Conforme noticiado no ID 

nº 13375717, as partes firmaram acordo em audiência em relação ao 

débito objeto do presente processo. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. SEM custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

03 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-51.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

WAGNER SMERMAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010105-51.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: WAGNER SMERMAN 

EXECUTADO: OI S/A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 22/07/2015 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (ID. 1906857), se adequando à 

hipótese de crédito concursal, determino a expedição de certidão de 

crédito em favor do exequente em relação ao valor indicado na petição de 

ID. 11933964, devendo o credor habilitar seu crédito nos autos da 

recuperação judicial para pagamento na forma do Plano de Recuperação 

Judicial. Cumprida a determinação anterior, por ser impossível o 

prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, 

II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do 

mérito. Após o transito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes 

autos Às providências. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001424-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. S. (EXECUTADO)

J. B. L. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001424-20.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: JULIANA DOS SANTOS FERREIRA EXECUTADO: WEDERSON 

SILVA DOS SANTOS Vistos em correição. Ante o teor da certidão de id nº 

15719912, NOMEIO como defensor dativo o advogado Juliano Barreto 

Lopes OAB/MT 20.450, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) para atender os 

interesses do executado, podendo ser arbitrados eventuais honorários 

posteriormente, em sendo visualizada a necessidade de maior atuação. 

Ademais, DEFIRO o petitório da parte exequente de ID 15714268, de modo 

que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, compareça a DPE, a fim de dar o devido andamento e 

realizar sua defesa processual. Transcorrido o prazo in albis, à 

Defensoria Pública para pugnar oque entender de direito. Após, VISTA ao 

Ministério Público para manifestação, em 15 (quinze) dias. Somente então, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 3 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001309-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GREVE (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos em Correição. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão de se configurar como uma fase onerosa e 

desnecessária no tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública 

Estadual e suas Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do 
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processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. 

Cuida-se de “Ação de Correção de Perdas Salariais c.c pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por JOEL GREVE contra o MUNICÍPIO DE 

MIRASSOL D’OESTE/MT, alegando que são servidores do Requerido, e 

que sofreram prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a 

regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98% no vencimento dos mesmos, pugnando, em sede de 

tutela antecipada, a imediata incorporação do percentual faltante. Após 

determinada a juntada de documentos que comprovassem a alegada 

hipossuficiência, a autora o fez em id nº 15645770. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos 

legais (arts. 319 e 320 do NCPC) e DEFIRO as benesses da justiça 

gratuita. Pois bem. Por perseguir a parte autora tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida antecipação 

são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser 

concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, 

nota-se que a pretensão da parte autora não está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No tocante ao primeiro requisito, qual seja a relevância do direito 

perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade consoante 

documentações instruídas na inicial, quais sejam: os extratos de 

pagamento dos salários. Assim, no que toca ao periculum in mora, não o 

vislumbro, tendo em vista que a parte autora não colacionou 

documentações que indicassem os prejuízos sofridos pelas partes em 

razão da diferença salarial ainda não restituída, mesmo porque continuam 

percebendo os respectivos salários sem qualquer debilidade 

socioeconômica. Não obstante, tal pedido se confunde com o mérito e o 

mesmo deve ser analisado na fase processual adequada, em respeito ao 

princípio da paridade de armas. Acerca do tema, eis os entendimentos dos 

nossos Tribunais Pátrios: “TJ-RN - Agravo Regimental em Ação Rescisória 

AGR 63494 RN 2009.006349-4/0001.00 (TJ-RN) Data de publicação: 

12/08/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO RISCO DE 

DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE 

NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA PRINCIPAL. 

PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-RN - Agravo Regimental em Ação 

Rescisória AGR 12696 RN 2009.012696-1/0001.00 (TJ-RN) Data de 

publicação: 10/03/2010 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REFERENTE À SUSPENSÃO DA 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE A REMUNERAÇÃO, BEM COMO 

A INSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS PAGAMENTOS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

Constatada a ausência do fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação e, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar a 

imprescindibilidade da medida, não há como deferir o pleito de antecipação 

da tutela pretendida. Agravo improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO 

JUDICIAL QUE NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA 

PRINCIPAL. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo Regimental em Ação 

Rescisória Nº Relatora: Desembargadora Célia Smith. Data do julgamento: 

12/08/2009 in www.tjrn.Jjus.br/jurisprudencia) TJ-DF - Agravo de 

Instrumento AGI 20130020093539 DF 0010178-85.2013.8.07.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 21/05/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. 

REQUERIMENTO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. 1. NÃO SE AUTORIZAM MEDIDAS DE EXCEÇÃO SEM A 

PRESENÇA DE UM PERIGO DE DANO IMEDIATO, INCONTORNÁVEL, 

ABSOLUTO, SOB PENA DE SE IMPOR PREJUÍZO DESNECESSÁRIO E SEM 

JUSTIFICATIVA DE DIREITO À OUTRA PARTE. 2. A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O 

OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (negritos 

nossos) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a 

contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174316 Nr: 4743-23.2012.811.0011

 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: Agropastoril Mato Grosso Acre Ltda, Ricardo Borges de 

Castro Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrotools Gestão e Monitoramento 

Geo-Especial de Risco Ltda, Frigorifico Marfrieg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351, Taylise Catarina Rogerio Seixas - OAB:15483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Taylise Catarina Rogerio Seixas - 

OAB:15483-A, Thomaz Henrique Rodrigues de Carvalho - 

OAB:14.808-B

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na lide principal, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a Requerida ao pagamento das seguintes 

verbas:a)Indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais);b)Indenização por danos materiais, a título de danos emergentes 

e patrimoniais, no valor de R$ 47.757,60 (quarenta e sete mil e setecentos 

e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), bem como os honorários 

referentes ao processo junto a SEMA, no valor de R$ 8.940,00 (oito mil e 

novecentos e quarenta reais).Por fim, segundo entendimento pacificado 

no STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de 

mora no importe de 1% ao mês devem incidir a partir da data do evento 

danoso (Súmula n. 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, a partir do 

evento danoso (para os danos materiais) e da prolatação da sentença 

(danos morais).Tendo em vista que os autores decaíram minimamente de 

seus pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, 

CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre o valor 

da condenação, art. 85, §2º, do mesmo diploma processual civil.Decorrido 

o prazo recursal sem que nada tenha sido pedido pelas partes, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’ Oeste - MT, 

28 de setembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 200273 Nr: 90-07.2014.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio O. Machado - ME, Marcio de Oliveira 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Assim sendo, considerando-se que os embargos por negativa geral não 

tem força jurídica para desconstituir o crédito materializado pelas CDA’s, 

ademais não se depreende dos autos qualquer fato que justifique a 

extinção do presente feito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos 

nos embargos e CONDENO a embargante ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Por fim, EXTINGO o 

presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC. Nessa toada, INTIME-SE a exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 01 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 145405 Nr: 3912-09.2011.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jurandir de Souza Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 Vistos em Correição.

Cuida-se de embargos à execução de honorários advocatícios movida 

pelo Estado de Mato Grosso em face do Espólio de Jurandir de Souza 

Freire, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte embargada fora intimada para apresentar 

conta bancária para expedição da RPV. (fls. 85).

À fl.86, a embargada informou a conta, bem como pugnou pela extinção e 

arquivamento posterior ao depósito.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

CONDENO a parte embargada nas custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 02 de outubro 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.: 251465 Nr: 3811-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julienn Christoffer Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, ACOLHO o pedido de liquidação e FIXO o valor 

devido em R$ 19.510,56 (dezenove mil e quinhentos e dez reais e 

cinquenta e seis centavos), devendo ser atualizado desde o ajuizamento 

da ação e acrescidos de juros legais de 1% a partir da citação. CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas do processo 

referentes à fase de liquidação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do 

CPC/15. Por oportuno, CONDENO a Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 

85, §2º do CPC/15. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT 

.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247813 Nr: 2043-98.2017.811.0011

 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: Rosilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 (...) Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

tutela alhures deferida, para condenar a requerida Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora Rosilene Ferreira de Freitas, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica.CONDENO a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

em 20 % (vinte por cento) do valor da condenação.Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, arquivem-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 1º de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 24295 Nr: 1549-25.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luzinete Pinheiro Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de execução de sentença movida por Luzinete Pinheiro 

Gonçalves em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora fora intimada acerca do levantamento 

de alvará, exarando seu ciente (fls. 255).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 02 de outubro 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.: 226585 Nr: 5152-28.2014.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Maris Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

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

Dantas - OAB:OAB/MT 8014

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 412 de 772



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cesar Ochiuto - OAB:

 (...) À vista do exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido nos presentes 

embargos à execução para reconhecer que os imóveis denominados 

“Chácara nº 0, lote 12, quadra 003”, “Chácara nº 0, lote 13, quadra 003” e 

“Chácara nº 0, lote 04, quadra 004” não são urbanos, portanto, isentos de 

IPTU e incidente apenas ITR e que os denominados “lote 02, quadra 005”; 

“lote 01 e 02 da quadra 50” e “lote 12, quadra 035” são imóveis urbanos, 

restando devida a cobrança de IPTU pela embargada. Em razão da 

sucumbência da maior parte dos pedidos, CONDENO a parte embargante 

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

pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 §2º e 

art. 86, parágrafo único, do CPC. Dispensada a remessa necessária nos 

termos do art. 496, §3º, III, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

TRASLADE-SE cópia desta sentença aos autos principais, 

DESAPENSE-SE e, em seguida, ARQUIVE-SE.P. R. I. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 28 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.: 4355 Nr: 51-74.1995.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Oliveira - ME - F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes - 

OAB:7267

 Vistos em Correição.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de RODOLFO DE OLIVEIRA – ME - FI, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a executada informou a quitação do débito, 

requerendo a extinção do feito com o levantamento da penhora realizada 

nos autos às fls. 236/238, sendo que, instada, a exequente concordou 

com o pedido às fls. 240.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação pelo executado, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10 % do 

valor do débito, conforme o art. 85 do CPC.

Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo 

o necessário.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 02 de outubro 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.: 260081 Nr: 1833-13.2018.811.0011

 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: AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCQM, GGdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial para o fim 

de MANTER o valor previamente estabelecido em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo mensal, bem como 50% (cinquenta por cento) nas 

despesas extraordinárias a serem pagos por Alessandro da Silva Moreira 

à sua filha Maria Clara Queiroz Moreira. Nessa toada, DECLARO EXTINTO 

o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do 

CPC.CONDENO a parte demandada nas verbas de sucumbência em 10% 

sobre o valor da causa.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, 

com as anotações e baixas de estilo. CIÊNCIA ao MPE.P. R. I. C.Mirassol 

D´Oeste/MT, 01 de outubro 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.: 242888 Nr: 4312-47.2016.811.0011

 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: Jadeir Lino Soares de Andrade

 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:

 (...)Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

confirmando a liminar alhures deferida, para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de 

Lúcia de Jesus de Oliveira, a partir da data do requerimento administrativo, 

o qual perdurará pelo prazo mínimo de 01 (um) ano contados a partir da 

juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, 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 . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”.Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas 

daquele montante.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o 

que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 201916 Nr: 357-76.2014.811.0011

 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: Sidney Gasques Bordone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA KLEIN SIMON - 

OAB:18781, Patricia Gevezier Podolan - OAB:6581, SÂMYA 

SANTAMARIA - OAB:15.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO a produção de prova pericial, eis que suficiente ao desenrolar 

do feito, a qual deverá ser realizada de forma simplificada, limitando-se o 

perito do Juízo em analisar a documentação já existente nos autos.A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) Há passivo ambiental na área da 

Fazenda “Amor do Aripuanã”, localizada no lote “D”, no município de 

Aripuanã/MT, compreendendo uma área de 5.954,93? b) Há desmate ilegal 

na área do autor? Se sim, qual a quantidade?NOMEIO para realização de 

perícia a empresa Centralgeo, com endereço à Rua Bento Alexandre dos 

Santos, 718, Bairro: Centro Cep: 78280-000
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 155303 Nr: 1646-15.2012.811.0011

 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: José Cirso Godoi

 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 do Egrégio Tribunal Regional 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, 01 de outubro 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.: 248568 Nr: 2357-44.2017.811.0011

 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: José Aparecido Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos.

Considerando que a parte requerente não compareceu para realização da 

perícia médica, consoante demonstrado à fl. 104, INTIME-SE pessoalmente 

a autora para justificar sua ausência no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão da produção da prova.

Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro 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.: 220301 Nr: 3618-49.2014.811.0011

 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: Moacir de Aguiar Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional 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, 01 de outubro 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.: 238800 Nr: 2164-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce da Costa Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio 

Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional 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, 01 de outubro 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.: 182958 Nr: 1470-02.2013.811.0011

 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: Vilma Donizete dos Santos

 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 Regional 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, 01 de outubro 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.: 220065 Nr: 3595-06.2014.811.0011

 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: Ivone Francisco Alves

 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:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional 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, 01 de outubro 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.: 96435 Nr: 33-28.2010.811.0011

 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: Rosa da Silva Lima Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GOMÇALVES 

HOLANDA - OAB:14554/E, Valéria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional 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, 01 de outubro 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.: 666 Nr: 321-30.1997.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMETA PARK'S HOTEL LTDA, Francis Maris Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D' Oeste

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

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cesar Ochiuto - OAB:

 Vistos em correição.

DESAPENSE-SE dos autos de código 29540, uma vez que o presente feito 

se encontra em fase de cumprimento de sentença, não mais havendo 

qualquer relação de prejudicialidade que justifique a manutenção do 

apensamento.

 Ademais, CUMPRA-SE a decisão proferida à fl. 585, devendo ser 

aguardado o pagamento dos ofícios requisitórios expedidos e 

posteriormente, arquivados os autos mediante as baixas e anotações de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 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.: 233650 Nr: 4000-08.2015.811.0011

 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: Wilma Fuzaro Bernardelli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o pedido constante à fl. 538.

 Pois bem. Quanto ao pedido de dilação de prazo, considerando a 

ausência de plausibilidade do direito alegado, sobretudo porque na 

decisão de fl. 534 já fora concedido prazo igual, em respeito ao princípio 

da celeridade processual, INDEFIRO.

No que tange ao pedido de intimação do requerido à juntada das fichas 

financeiras em nome da requerente, em observância ao princípio da 

cooperação, DEFIRO, de modo que se intime o Estado de Mato Grosso na 

pessoa de seu representante legal, para que forneça no prazo de 30 

(trinta) dias as mencionadas fichas financeiras, correspondentes aos 

anos de 2010 a 2018, sob pena de responsabilização.

Transcorrido o prazo, certifique-se e, após, intime a autora para se 

manifestar em 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 01 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257973 Nr: 920-31.2018.811.0011

 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: Milena Karla Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 159/167, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 01 de outubro 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.: 11657 Nr: 104-74.2003.811.0011

 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: Josefa Antonia de Souza Dovidio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, Graziele Penachioni Claudino - OAB:16.305, Mirian 

Correia da Costa - OAB:6.361, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor do petitório de fl. 411, DEFIRO a dilação do prazo, de modo que 

CONCEDO 10 (dez) dias, para dar regular andamento ao inventário.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 01 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 1986-61.2009.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egberto Lúcio Pás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, José Paulo de Assunção - 

OAB:, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vertido na inicial, com fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC, para o fim 

de condenar o requerido HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO a 

READEQUAR a taxa de juros remuneratórios para a taxa média de 

mercado divulgada pela instituição para operações de crédito da mesma 

espécie, salvo que a taxa efetivamente praticada houver sido mais 

benéfica ao consumidor; DECOTAR dos contratos vinculados às contas 

correntes do autor a capitalização dos juros e a comissão de 

permanência; Diante da descaracterização da mora, DECOTAR os demais 

encargos moratórios, tais como, juros moratórios e multa contratual; 

DECOTAR a taxa de abertura de crédito; REPETIR os valores pagos a 

maior pelo consumidor, na forma simples, na hipótese de os contratos já 

se encontrarem quitados e, caso não se encontrem, a compensação de 

créditos e débitos líquidos, também na forma simples, cujo valor deverá 

ser apurado em sede de liquidação de sentença e IMPROCEDENTE a 

reconvenção de fls. 251/254.Diante da sucumbência mínima da parte 

autora, CONDENO o requerido ao pagamento de custas e despesas 
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processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, cuja 

verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil.Com o trânsito e julgado e nada sendo 

requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 2 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255571 Nr: 5832-08.2017.811.0011

 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: Silvanei Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 (...) Assim, julgo IMPROCEDENTE o pedido constante da presente ação, 

JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios , que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, suspendo a 

exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.P. R. I. CUMPRA-SE. 

Mirassol D’Oeste-MT, 2 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234353 Nr: 4439-19.2015.811.0011

 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: Rosimeire Aparecida Rodrigues Fassaluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Os autos vieram conclusos ante a manifestação da executada às fls. 

288/349, impugnando o cumprimento de sentença. Pois bem.

Em análise acurada dos autos, mais precisamente a petição vertida às fls. 

240/286 onde o exequente indevidamente pugnou pelo cumprimento de 

sentença fundamentado no antigo Código de Processo Civil, além de 

embasar o pleito como se o a sentença fosse líquida e certa, o que não é 

o caso, conforme analisado em sede recursal às fls. 200/207, sendo o 

seu recebimento vertido em fls. 287 indevido.

Dessa feita, denota-se que deverá a exequente requerer primeiramente a 

liquidação da sentença proferida e mantida em piso recursal, razão porque 

CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar a r. decisão de fls. 287, bem 

como seus efeitos, fazendo constar a seguinte redação:

“Analisando detidamente o presente feito, verifico que o procedimento 

adotado pelo exequente às fls. 240/286 à satisfação do seu crédito 

padece de vício, eis que incompatível com sentenças ilíquidas, de modo 

que se INTIME o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a regularização do rito empregado na peça de ingresso, sob 

pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS.”

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de outubro 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.: 171167 Nr: 4053-91.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdCOMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTJ, MTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO o pedido de decretação de indisponibilidade de bens e direitos 

do(s) executado(s) Mariano Tavares Junior – ME e Mariano Tavares 

Junior, até o limite de R$ 1.020.037,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e um 

reais e cinquenta centavos).DETERMINO que os autos sejam mantidos 

conclusos em gabinete para a efetivação da indisponibilidade por meio do 

sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens do CNJ.Se 

frutífera, INTIME-SE o(s) executado(s) na pessoa do seu advogado, ou 

não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe(s) da indisponibilidade e, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade dos bens e direitos tornados 

indisponíveis ou se a indisponibilidade foi excessiva, em 05 (cinco) dias.Se 

infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, DEFIRO o pedido de 

fls. 91, suspendendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) ano, nos termos 

do art. 921, III do CPC. Após o transcurso do prazo desta suspensão, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente 

a exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.Por f im, CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257778 Nr: 830-23.2018.811.0011

 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: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, DEFIRO o pedido de fl. 39/41, devendo ser realizada a 

restrição judicial via Renajud, devendo os autos permanecerem conclusos 

para tal desiderato.Efetivada a restrição, INTIME-SE a autora para pugnar o 

que de dire i to,  no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.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.: 170855 Nr: 3915-27.2012.811.0011

 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: Yaritza Giselle Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fl.83/84, de modo que DETERMINO que todas as 

intimações sejam feitas em nome do Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira 

Castro, OAB/MT 14.992-A.

No mais, DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 83, conforme 

pugnado.

INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 4254-44.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ferreira dos Santos, Milton Campos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 (...) Diante da impossibilidade de se recuperar a área danificada, em 

razão da regeneração natural dos espécimes danificados, a indenização 

pecuniária pelo dano ambiental é medida que se impõe, quando passível 

sua verificação. (TJMG, APL 10521040317187001, Relator Fernando 

Caldeira Brant, j. 01/08/2013)Desta feita, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir e, considerando que não há mais quaisquer questões 

prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução.Nesse desiderato, vislumbro que ambas as parte pugnaram pela 

produção de prova testemunhal. Assim, considerando os argumentos 

tecidos, entendo necessária a instrução do feito e produção de prova 

testemunhal.A par disso, consoante o disposto no artigo 357, II, do Código 

de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) 

se houve desmatamento na propriedade dos requeridos; 2) qual a 

extensão década uma das áreas desmatadas; 3) se os requeridos haviam 

autorização do órgão ambiental responsável para efetuar referido 

desmate; 4) se as áreas afetadas foram regeneradas.Ademais, 

considerando que todas as testemunhas arroladas não residem nesta 

comarca, DEPREQUEM-SE as oitivas, com as intimações e advertências de 

praxe.Com o retorno das missivas, ÀS partes para apresentarem 

memoriais escritos.Em seguida, CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Mirassol D’Oeste-MT, 3 de outubro de 

2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 4254-44.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ferreira dos Santos, Milton Campos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 4254-44.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ferreira dos Santos, Milton Campos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Autos n. 4254-44.2016.811.0011 (Código: 242784)

Vistos.

Cuida-se de “Ação Civil Pública Ambiental” intentada pelo Ministério Público 

de Mato Grosso em desfavor de Manoel Ferreira dos Santos e Milton 

Campos de Souza, visando o ressarcimento pecuniário dos danos 

causados ao meio ambiente devido a extração de madeira (aroeira) e 

desmatamento de 1,5 hectares de área de preservação permanente, 

sendo tais infrações autuadas pelos requeridos sem a autorização legal 

para tanto.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/179.

Os autos vieram conclusos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte demandada para, no prazo legal, responder à contenda, 

consignando as advertências legais.

Após, com ou sem manifestação, ao MPE para se manifestar no que 

entender de direito.

Empós, CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258598 Nr: 1217-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS LIBERATTI LTDA, PEDRO HENRIQUE 

RODRIGUES REGAZZO, ELIANA REGAZZO HUNTER, FRANCISMAR 

REGAZZO , ROBERTO REGAZZO, CINFORT COMECIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ CAROLINA DE 

OLIVEIRA KLOSTER - OAB:55673

 Vistos em Correição.

Tendo em vista que a exequente discordou do bem indicado pelo 

executado passível de penhora, visando evitar cerceamento de defesa, e 

ainda com o olhar volvido ao princípio da paridade de armas e da menor 

onerosidade ao devedor, DETERMINO a intimação do executado para 

pugnar o que de direito ou nomear novos bens, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ademais, DEFIRO o pedido de juntada de procuração de fls. 48/48-v, 

devendo proceder com a alteração da capa dos autos e ao Sistema Apolo 

para fazer constar o nome do patrono ora habilitado, sob pena de nulidade 

de intimação, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro 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.: 115761 Nr: 2585-63.2010.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete da Silva, Rosana de 

Cássia Botelho de Carvalho, Pedro Batista Correia, Jair Luiz Demarco, Jair 

Junior Demarco, Luiz Antonio Machado Tolotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibélia Maria Lente de 

Menezes - OAB:2.301-A, CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - 

OAB:2.301/A, Eder José Stocco - OAB:OAB/SC 15631, Fábio 

Magalhães de Oliveira - OAB:9.564-MT, FERNANDO DAUWE - OAB:, 

Janaina Ribeiro Bezerra Barboza - OAB:OAB/MT 12.533, Jefferson 

Luis Fernandes Beato - OAB:

 INTIMAR os procuradores das partes requeridas para que se manifestem 

conforme r. decisão de fls. 1640, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 5227 Nr: 70-85.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Paula, Mariana Gonçalves de 

Paula, Franklin Chaves Burgos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Lucia Paludeto 

Parizzi - OAB:109.053, José Pascoal Pires Maciel - OAB:63.884

 INTIMAR os procuradores das partes executadas para apresentar 

contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de 

fls. 174.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253841 Nr: 5135-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 (...) Não havendo mais qualquer prova a ser produzida, conforme 

manifestação das partes, DECLARO SANEADO o presente feito, bem 

como DECLARO PRECLUSA a produção de outros tipos de 

provas.INTIMEM-SE, consignando as advertências legais.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.Mirassol D´Oeste/MT, 2 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257993 Nr: 930-75.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, por se tratar de um dos requisitos constitutivos e 

necessários para análise da exordial, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

fazendo constar o valor da causa como o correspondente à execução 

embargada, bem como para complementar ou retificar o valor devido, nos 

termos do art. 321 do NCPC, sob pena de extinção anômala.Após, com a 

retificação do valor real e complemento do valor das custas, remetam-se 

os autos ao distribuidor para retificação da capa dos autos. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE.Após, CONCLUSOS.Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174198 Nr: 4720-77.2012.811.0011

 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: Analídia de Castro Santos

 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:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 159, DEFIRO a dilação do prazo, de modo que 

CONCEDO 60 (sessenta) dias, para apresentar aos autos o cálculo 

contábil.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229968 Nr: 1786-44.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/MT

 Vistos em Correição.

Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela parte embargada (fls. 148/179).

Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, entendo que a mesma 

deve ser mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

No mais, COMUNIQUE-SE ao e. TJMT o não exercício do juízo retratório e 

AGUARDE-SE comunicação quanto ao eventual recebimento de efeito 

ativo ao recurso para providências neste juízo de piso.

Tão logo certificado acerca do efeito atribuído, volva-me CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de outubro 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.: 227990 Nr: 747-12.2015.811.0011

 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: Victor Thiago Marques Ochiucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando a informação de fl.58, AGUARDE-SE o feito em cartório até 

o pagamento da requisição de pequeno valor, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Após, ao exequente para se manifestar, em 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro 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.: 233856 Nr: 4122-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Alves Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Ssnchik Tulio - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para pugnar o que é de direito, 

conforme r. decisão de de fls. 92 também disponivel no site do TJ/MT. 

Acerca do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243168 Nr: 4543-74.2016.811.0011

 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: Laercio Alves Pereira, Maria das Dores da Costa, Vera 
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Lucia de Oliveira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, 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, 01 de outubro 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.: 148551 Nr: 4428-29.2011.811.0011

 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: Adailton Cordeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 93, DEFIRO a dilação do prazo, de modo que 

CONCEDO 30 (trinta) dias, para juntar aos autos a certidão de óbito da 

requerente e documentos necessários para habilitação dos herdeiros, sob 

pena de indeferimento do pedido.

Após, à autarquia previdenciária para se manifestar.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de outubro 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.: 249881 Nr: 2980-11.2017.811.0011

 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): Valdinei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para pugnar o que é de direito, 

conforme r. decisão de fls 62. Também disponivel do site do TJ/MT. 

Acerca do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 190892 Nr: 2815-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, MAURO SOMACAL - OAB:58.806, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 568/568v, de modo que SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro 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.: 232557 Nr: 3332-37.2015.811.0011

 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: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Aparecido Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que pugne o que é de direito, 

conforme r. dcisão de fls. 103. No prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244089 Nr: 81-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Kisenia Ltda - ME, Josue Vieira 

de Oliveira, Claudileia Andreia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que pugne o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme r. decisão de fls. 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253233 Nr: 4857-83.2017.811.0011

 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: Ademilson Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMAR o procurador da parte requerida para que se manifeste acerca 

do laudo pericial de fls .141/143. no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236612 Nr: 1045-67.2016.811.0011

 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: Berto Olimpio de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT, Simone Jassek Drumond - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 INTIMAR o procurador da parte autora para que manifeste acerca do 

Laudo Pericial,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246515 Nr: 1400-43.2017.811.0011

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 419 de 772



 PARTE AUTORA: Claudiomiro Antonio Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manifeste acerca do 

Laudo 127/128. No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248352 Nr: 2266-51.2017.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Cristian Duarte Calimerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30327 Nr: 921-65.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Gerisvaldo Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Roberto Ferreira Braga, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335, Marco Antonio Novaes Nogueira - OAB:MS / 11.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA oposta, por descumprimento ao art. 525, §4º, do CPC.Uma vez 

preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar cálculo atualizado do valor devido e requerer o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, CONCLUSO. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 27 de 

setembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 20/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

15491288 em 01/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 2 de outubro de 2018. Sonia Barboza 

Silva de Paula Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

EUNICE TESTA (AUTOR(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 20/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

15630989 em 01/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 2 de outubro de 2018. Sonia Barboza 

Silva de Paula Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000992-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA (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 os requeridos foram 

devidamente citados dos termos da presente ação através mandado em 

21/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 15529068 em 

24/09/2018, portanto no prazo legal visto que a audiência de conciliação 

se realizou em 05/09/2018. Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos à parte autora, para que se 

manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d'Oeste/MT, 2 de 

outubro de 2018. Sonia Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30692 Nr: 1540-92.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961, VERONICA CAMARA ROMANI - OAB:190349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A

 Reiterando os termos do DJE nº 10297 disponibilizado em 18/07/2018, 

para intimar o advogado da parte autora que foi expedida certidão de 

crédito em favor do autor e que a mesma encontra-se nesta secretaria a 

Vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224572 Nr: 4946-97.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Amorim Marangon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, Ryvia Rychele Maria Joseph Lacerda Sodré de Souza - 

OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 255255 Nr: 5682-27.2017.811.0011

 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: Rosmari Luiza Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198812 Nr: 4100-31.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMM, TAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que indique outros bens passíveis 

de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258497 Nr: 1167-12.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOdS, Bruna Helena Olipia Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welvis da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:12.669

 Intimar o advogado do requerido sobre a decisão de fls. 40/41,cujo 

dispositivo transcrevo:”...Neste interim, verifico ainda que não foi trazido 

aos autos nenhuma justificativa concreta acerca de sua impossibilidade de 

cumprir com o valor anteriormente pactuado, razão pela qual, REJEITO a 

justificativa apresentada pelo executado e, por consectário, determino a 

intimação da parte exequente para atualizar o débito em comento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. ..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254725 Nr: 5497-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSR, Luzia Custodio Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Augustinho Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239

 Intimar o advogado do reuqerido sobre a sentença de fls. 32, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 254725. Tento em vista o petitório acostado à fl. 31, 

vislumbra-se que o executado efetivou o adimplemento integral da 

prestação exigida por meio desta execução. Assim, conclui-se, a toda 

evidência, inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida 

que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes. Após o transito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 05 de junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249649 Nr: 2879-71.2017.811.0011

 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: Kananda Rilda Cardoso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Demertine de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 Intimar a advogada do requerido para apresentar alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102136 Nr: 793-74.2010.811.0011

 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: Disal Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberlei da Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A - MT, GABRIEL 

ADORNO LOPES - OAB:14308, João Henrique Garcia - OAB:13153/MT, 

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - OAB:, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729, Tenille Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149203 Nr: 25-80.2012.811.0011

 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: Rosangela Aparecida Joaquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18704 Nr: 2186-44.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJP, FMdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterando os termos do DJE nº 10297 disponibilizado em 18/07/2018, 

para Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, 

uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 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: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Lima e Castro - 

OAB:, Marco Antonio Corbelino - OAB:9898/MT

 Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 
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encaminhada à comarca de Camaçari/BA com a finalidade de oitiva das 

testemunhas da parte requerida, devendo juntar aos autos os originais 

das guias e comprovantes de recolhimento, para posterior envio a 

comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259793 Nr: 1729-21.2018.811.0011

 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: Maicon Correia Rojas Silverio, Marlon Correia Rojas 

Silveira, Aparecida da Silva Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Rojas Silverio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102, KARINA DAS GRAÇAS VIERIA BARCELOS - OAB:256363

 intimar o advogado do requerido DR. Jerferson Santana da Silva que os 

autos encontram-se nesta secretaria a vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154062 Nr: 892-73.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Derotildes Gomes da Silva, Lucia dos Santos Rosa, 

Sebastiana Monteiro da Silva, Maria Aparecida Monteiro Faria Martins, 

Reinaldo Mertins, Maria de Lourdes Casagrande, Zeferino Casagrande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 243, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição. Em atendimento a decisão 

exarada às fls. 239/240, suspendo a tramitação destes autos até ulterior 

deliberação do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.'

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 569 Nr: 108-24.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Guarani Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O

 Intimar o advogado da parte requerida de que foi mantida a realização da 

hasta pública designada para o dia 05/10/2018, às 14h00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 569 Nr: 108-24.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Guarani Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 187/188, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, REJEITO a presente 

exceção de pré-executividade. Aguarde-se, por corolário, a realização da 

hasta pública designada nestes autos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 1213-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho, Agropecuária Novo Milênio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brito de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, Atila 

Silva Gattass - OAB:2308, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, 

GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, Licinio Carpinelli Stefani - 

OAB:12806, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Rafaella Paiva 

Coelho - OAB:18672, Thaméya Lourenço Barbosa Silva - 

OAB:297.478, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Joice Pinto Pereira 

de Siqueira - OAB:20116/O, Marcelo silva Moura - OAB:12307, 

Roniclei Elias Resende - OAB:20047/o OAB/MT, Thaméya Lourenço 

Barbosa Silva - OAB:297.478

 Vistos em correição.

Os autos vieram conclusos diante do pedido de pagamento dos honorários 

da arrematação realizada na data de 26/07/2017. Pois bem.

Considerando que há designação de solenidade de conciliação/mediação 

às fls.1291 e que o principal objeto em debate é a arrematação, postergo a 

análise do pleito para quando da realização da tentativa de mediação.

No mais, aguarde-se em cartório.

 Outro cenário, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 03 de outubro 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.: 263757 Nr: 3494-27.2018.811.0011

 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: José Brito de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Agropecuária Novo 

Milênio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos legais (arts. 319 e 

320 do CPC).No que pertine ao pedido liminar de suspensão da penhora do 

imóvel Rancho Queimado e consequentemente da Carta de Arrematação, 

postergo a sua análise para quando da formação do contraditório, nos 

termos do art. 9º do CPC/15. CITE-SE a parte demandada para, querendo, 

responder à ação no prazo legal.Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

CPC/15).De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249945 Nr: 3032-07.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C Conceição Silva Comercio e Serviços -ME, José Luiz 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3032-07.2017.811.0011 Código 249945

ESPÉCIE: Ação de Embargos

PARTE REQUERENTE: C Conceição Silva Comércio e Serviços ME
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PARTE REQUERIDA: A União

INTIMANDO(A, S): Embargante: José Luiz de Oliveira, comerciante, 

Endereço: Av. Tancredo Neves, Nº 6.074, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 886,46 (Oitocentos e oitenta e seis Reais e 

quarenta e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 4 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108417 Nr: 1732-54.2010.811.0011

 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: Leticia Regina de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rossilda Tarcila Lema Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1732-54.2010.811.0011 Código 108417

ESPÉCIE: Ação de Reintegração de posse

PARTE REQUERENTE: Leticia Regina de Oliveira Martins

PARTE REQUERIDA: Rossilda Tarcila Lema Ruiz

INTIMANDO(A, S): Requerente: Leticia Regina de Oliveira Martins, Cpf: 

78365201100, Rg: 3610360 DGPC GO Filiação: Odini Antonio Martins e 

Solange Maria de Oliveira Martins, data de nascimento: 09/04/1977, 

brasileiro(a), natural de Morrinhos-GO, convivente, Endereço: Rua Nilma 

Pereira Leite, Nº 1.292, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 4 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129858 Nr: 1373-70.2011.811.0011

 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: Elizangela Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCE Info

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1373-70.2011.811.0011 Código 129858

ESPÉCIE: Ação de Indenização

PARTE REQUERENTE: Elizangela Soares dos Santos

PARTE REQUERIDA: Cce Info

INTIMANDO(A, S): Requerente: Elizangela Soares dos Santos, Cpf: 

00808588133, Rg: 1590766-0 SSP MT Filiação: Nilson dos Santos e de 

Maria de Fátima Soares dos Santos, data de nascimento: 02/08/1985, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), técnica de 

planejamento, Endereço: Rua Avelino Dias, Nº 1.967, Bairro: Parque 

Shangri-lá, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 957,40 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

quarenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 4 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 172191 Nr: 4313-71.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPS, RASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4313-71.2012.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Luzia Godinho Pereira Sampaio e Roberta Aparecida 

Sampaio da Silva

PARTE REQUERIDA: Nilson Sebastião da Silva

INTIMANDO(A, S): Nilson Sebastião da Silva, Cpf: 43261574100, Rg: 

867.023 SSP/MT, Filiação: Izolina Maria de Oliveira, data de nascimento: 

10/07/1972, brasileiro(a), natural de Gurinhatã-MG, casado(a), funcionário 

público municipal, atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 2.071,36

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: Código 172191. Conforme manifestação do exequente à fl. 

182, vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de junho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.
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 Mirassol D'oeste - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30845 Nr: 1346-92.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Ramos Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1346-92.2008.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Luzia Ramos Carrasco

INTIMANDO(A, S): Luzia Ramos Carrasco, Cpf: 53645065172, brasileira, 

atualmente em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/05/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 574,35

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: Código nº 30845 . Conforme manifestação do exequente à fl. 

44 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais e a isento do pagamento 

de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 04 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227715 Nr: 612-97.2015.811.0011

 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: AdSdO, Elizabete Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldir Miguel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 612-97.2015.811.0011

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Allan de Souza de Oliveira e Elizabete Pedro de 

Souza

PARTE REQUERIDA: Aldir Miguel de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Aldir Miguel de Oliveira Filiação: Adézio Inocêncio de 

Oliveira e de Maria Diuva Miguel de Oliveira, data de nascimento: 

29/01/1973, brasileiro(a), natural de Fátima do sul-MS, convivente, 

lavrador

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/02/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 6.032,76

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e cujo 

dispositivo segue abaixo transcrito.

 SENTENÇA: ...Diante do exposto, em conformidade com o art. 229 da 

CF/88 c/c § 1º do art. 1.694 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE a ação 

para CONDENAR o requerido ALDIR MIGUEL DE OLIVEIRA a pagar o valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) de salário líquido mensal ao 

menor ALLAN DE SOUZA DE OLIVEIRA a título de alimentos, inclusive o 

13º (décimo terceiro) salário, devendo a referida obrigação ser adimplida 

até o dia 10 (dez) de cada mês, retroagindo esta decisum à data da 

citação inicial. s despesas extraordinárias consistente em tratamento 

médico, odontológico e ambulatorial deverão ser rateadas entre as partes 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos genitores, 

mediante apresentação de nota fiscal. Intime-se a requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer a este Juízo número de conta corrente 

ou conta-poupança para depósito das obrigações alimentícias, se ainda 

não o fez. Intime-se o requerido para cumprir imediatamente a ordem 

supra, advertindo-o de que o não cumprimento poderá acarretar pena de 

prisão, nos moldes do art. 528 do NCPC. Sem custas e despesas 

processuais. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 10 

de novembro de 2016. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234036 Nr: 4262-55.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Castro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4262-55.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Valdir Castro Pereira

INTIMANDO(A, S): Valdir Castro Pereira, Cpf: 01246360128, Rg: 16894049 

SSP MT , brasileiro, divorciado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 386,12

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: Código 234036. Conforme manifestação do exequente à fl. 

21, vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C. 
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Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255792 Nr: 5927-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdSC, Dayane de Souza Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brusque de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5927-38.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Grazielly de Souza Carvalho e Dayane de Souza 

Francisco

PARTE REQUERIDA: José Brusque de Carvalho

INTIMANDO(A, S): José Brusque de Carvalho, brasileiro, casado, do 

comércio

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 255792. Trata-se de Modificação de Guarda 

proposta por Grazielly de Souza Carvalho, menor, representada por sua 

genitora, Sra. Dayane de Souza Francisco, em face de José Brusque de 

Carvalho aviada com escopo de obter tutela judicial específica, tendo as 

partes pugnado pela homologação do acordo de fl. 28. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-la.Pelo exposto, com fundamento no inciso III 

do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Tendo em vista que as partes entraram em acordo antes de ter 

sido prolatada sentença aos autos, as partes ficam dispensadas do 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, §3° 

do CPC. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 17 de maio de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241161 Nr: 3507-94.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. da Silva Country - ME, João Batista da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3507-94.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): J. B. da Silva Country - ME e João Batista da Silva

CITANDO(A, S): J. B. da Silva Country - Me, CNPJ: 07020988000108 e 

João Batista da Silva, Cpf: 62143395191, Rg: 937.392 SSP/MT, Filiação: 

Osvaldo da Silva e de Maria Aparecida Francisca dos Santos, data de 

nascimento: 14/07/1975, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, 

separado(a) judicialmente, lavrador / sitiante / domador de animais

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/09/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 29.899,26

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170958 Nr: 3968-08.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que dê prosseguimento no feito, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 9510 Nr: 292-04.2002.811.0011

 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: MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 Intimar os advogados das partes sobre a R. Decisão de fls. 252, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 9510. Vistos em Correição; Aportou ao processo 

petição do exequente requestando a suspensão do leilão judicial 

designado para da data de amanhã, sob o argumento de existirem 

tratativas para a solução amigável do conflito. Defiro o pedido para 

determinar a suspensão da hasta pública designada nestes autos. 

Contudo, deverá o exequente arcar com as eventuais despesas que se 

fizeram necessárias à profícua realização do ato. omunique-se 

imediatamente o leiloeiro. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT, 4 de outubro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243824 Nr: 4833-89.2016.811.0011

 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): Gerson Clementino da Silva Junior, GERSON 
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CLEMENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Juarez Romeiro Zaim 

- OAB:4656

 Intimar o advogado das partes para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-90.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE MELLO CAVALETTI (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8011039-90.2010.8.11.0011 REQUERENTE: ROBERTO DE 

MELLO CAVALETTI REQUERIDO: OI S.A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que, considerando o transcurso do prazo para a parte 

requerida/impugnante se manifestar quanto a intimação de Id. 15340911, 

procedo com a expedição de intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, tudo nos termos da R. Decisão de Id. 15069005. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 04 de outubro de 2018 

MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CAETANO VALENTE (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de Janeiro de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de Janeiro de 2019 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIANA ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de Janeiro de 2019 às 

14h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIMAR AMANCIO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15723990, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 29/01/2019 Hora: 17:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

MARIA CLARA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15723407, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 29/01/2019 Hora: 16:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR COMELI (REQUERENTE)

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15723609, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 29/01/2019 Hora: 17:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-10.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MARIA ARAUJO LINHARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando o teor da petição de id nº 

15287746 e documentos que a instruem os quais afirmam que o fato 

gerador do crédito existente nos autos fora fundado anteriormente a 

20/06/2016, tem-se que cabe ao exequente empreender diligência no 

sentido de habilitar seu crédito junto ao juízo universal da recuperação 

judicial, a fim de que este seja devidamente adimplido dentro do prazo 

recuperacional. Neste caso, aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, 

o qual dispõe: ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). 

Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito 

constituído em favor do exequente por meio de título judicial não pode, no 

caso concreto, ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em 

processo de recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de 

seu crédito perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data 

anterior ao ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 

do FONAJE que dispõe que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004213625, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-60.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DO CARMO DUTRA (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 
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10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TATIANE XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000493-17.2018.8.11.0011. REQUERENTE: TATIANE XAVIER DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Verifico que a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na solenidade de 

conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 15542720. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-57.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCEMAR VANTOIL SCHURING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15066871, 

determino: I – A conversão da 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, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-17.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUVALDO JORGE DE JESUS (EXEQUENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 10823266, 

determino: I – A conversão da 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 
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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, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-86.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO (ADVOGADO(A))

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIEIR (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Tendo em vista o teor da certidão constante em id nº 12824837, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como desistência 

tácita no oitiva das testemunhas. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SMIGURA DE JESUS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PERUCHI (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA AGUIAR (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

E. BALDIM PINHAL CORRETORA DE SEGUROS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12837001, 

determino: I – A conversão da 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 
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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, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010672-56.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDSON CABRAL BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12872881, 

determino: I – A conversão da 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, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010265-50.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA BRASSAROTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12868320, 

determino: I – A conversão da 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, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010026-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

SELIO SOARES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. A despeito da manifestação da demandada vertida em id nº 

12839016, tal já fora devidamente analisada em decisão de id nº 

12548321, razão porque DEIXO de analisar o pedido, e, DETERMINO o 

cumprimento da r. decisão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-02.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o pleito da parte autora em id nº 13244665, verifico 

existência de erro material na sentença de id nº 12420564, visto que de 

acordo com o rito estabelecido na Lei 9.099/95, o procedimento não pende 

de custas, sendo devida a condenação da requerente tão somente em 

caso de litigância de má-fé, o que não foi o caso. Pois bem. De pronto, 

consigno que, tratando-se de erro material, o Juízo está autorizado a 

proceder sua correção de ofício, dispensando assim a necessidade de 

embargos declaratórios. Posto isso, reconheço o erro material na 

mencionada decisão, razão porque A RETIFICO, tão somente para 

ISENTAR de custas a autora. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000604-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

residência incrustado nos autos data de 2017, encontrando-se totalmente 

desatualizado. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos 

termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de outubro de 2018. (assinado 
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digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

VANIA DA ROCHA FREITAS (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000139-89.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA DA ROCHA FREITAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que 

alega omissão constante na sentença de ID 14864521 quanto ao dano 

alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é 

presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELLY ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000289-70.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCIELLY ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15039123 quanto 

ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano 

moral é presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JESSICA BRENDA SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000170-12.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JESSICA BRENDA SOARES 

FERNANDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 14862339 quanto 

ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano 

moral é presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 
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mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ELIANE OLIVEIRA PRADO (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000273-19.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA ELIANE OLIVEIRA 

PRADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15032131 quanto 

ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano 

moral é presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

OSTIL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000249-88.2018.8.11.0011. REQUERENTE: OSTIL DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão 

constante na sentença de ID 15018320 quanto ao dano alegado pelo 

autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é presumido, bem 

como quanto a documentação anexa à contestação, os quais 

supostamente comprovariam que houve pagamento e, conclui a 

embargante, que se houve pagamento houve contrato. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVAIR DAMACENA BATISTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000259-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLEVAIR DAMACENA 

BATISTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15000154 quanto 

ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano 

moral é presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 
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(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000316-53.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADRIANO LACERDA GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15042493 quanto 

ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano 

moral é presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NERES CRISTINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ZENAIDE DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor, consoante documento em id 

nº 13421607. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos 

termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000634-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente THIAGO REGIS DOS SANTOS pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000654-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-70.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA REGINA RONCONI DALMAS (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15743630, 

procedo com a expedição de intimação da parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 04 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000588-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (EXEQUENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente SUELLEN MENEZES BARRANCO pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000696-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

ROBSON DOS REIS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente ROBSON DOS REIS SILVA pretende receber créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000655-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000657-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000659-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000665-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000666-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000693-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

JERFERSON SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente JEFERSON SANTANA DA SILVA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000699-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente JEFERSON SANTANA DA SILVA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000700-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente JEFERSON SANTANA DA SILVA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 
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Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000717-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR DA COSTA (EXEQUENTE)

ALAN CESAR DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente ALAN CESAR DA COSTA pretende receber créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-88.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

DEISE PATRICIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA CARRIJO - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 12975386 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Tendo em vista a presente 

transação, DETERMINO seja expedida missiva para ser dada baixa na 

constrição levada a efeito no veículo apontado. Sem custas. 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, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGISLAINE CERQUEIRA DUTRA (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15738069, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 30/01/2019 Hora: 15:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor, consoante documento em id 

nº 13421911. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos 

termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor, consoante documento em id 

nº 13422168. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos 

termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-55.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (EXEQUENTE)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTB - PUBLICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o pedido da exequente para que 

seja efetuada a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o pleito do 

exequente se cuida de desconsideração da personalidade jurídica, 

instituto esse o qual deve ser distribuído em apartado, incidentalmente, nos 

termos do art. 133 e 1.062 do CPC, e não ser analisado nos próprios 

autos, como fez a peticionante. Dessa feita, deixo de apreciar o pleito em 

voga, posto que inadequada a via eleita, DETERMINANDO a intimação da 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010125-50.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido vertido em id nº 13397088, razão porque SE 

INTIME a executada, para comprovar o pagamento total do débito, 

informando eventuais descontos referentes à Imposto de Renda, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000620-52.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente GILSON CARLOS FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000621-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente GILSON CARLOS FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010151-14.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (EXEQUENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, deixo de acolher o pedido vertido em id nº 13406340, 

conquanto o valor apurado para expedição da RPV já tenha sido realizado 

pelo DAP, sendo desnecessário novo envio para atualização. 

Considerando o petitório de id nº 13406966, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

residência incrustado nos autos data de 2017, encontrando-se totalmente 

desatualizado. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos 

termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-09.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL CAMILO GUERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

LETICIA AZEVEDO BRAZ (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRONICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis que tempestivos. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON GASTALDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. A despeito de a autora ter juntado planilha de débito atualizada, 

requerendo genericamente o prosseguimento do feito, não requereu 

qualquer medida efetiva a tanto, aliada ainda ao fato de que as partes 

transigiram, não havendo qualquer pedido no sentido de cumprimento de 

sentença. Assim, ante a conduta em tese contraditória da autora, 

DETERMINO a intimação da autora para manifestar especificamente quanto 

ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010321-88.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

EDSON NEI CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO DE SOUZA NUNES (EXECUTADO)

LILIANE GOULART DE LIMA (EXECUTADO)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))
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Vistos. Tendo em vista o certificado em id nº 13778386, bem como que o 

bloqueio fora apenas parcialmente frutífero, DETERMINO a intimação da 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010042-34.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

MATHEUS TOSTES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, deixo de acolher o pedido vertido em id nº 13510157, 

conquanto o valor apurado para expedição da RPV já tenha sido realizado 

pelo DAP, sendo desnecessário novo envio para atualização. 

Considerando o petitório de id nº 14039487, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-79.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (ADVOGADO(A))

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, deixo de acolher o pedido vertido em id nº 13558319, 

conquanto o valor apurado para expedição da RPV já tenha sido realizado 

pelo DAP, sendo desnecessário novo envio para atualização. 

Considerando o petitório de id nº 14024314, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001513-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ORLANDO CRUZ (REQUERENTE)

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001513-43.2018.8.11.0011. REQUERENTE: AMANDA ORLANDO CRUZ 

REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, 

contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos 

termos do art.54, paragrafo único. No que tange ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando se cuidar de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º 

da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal 

inversão 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 -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles 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. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não 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. DETERMINO 

que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação 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. Ademais, DEFIRO o 

pleito de ID 15727142, determinando à Secretaria que proceda à 

retificação do cadastro da presente ação para fins de incluir LOJAS 

AMERICANAS S/A no polo passivo da lide. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011151-25.2011.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ARMELINDO FERRARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pleito incrustado em id nº 12778981, de modo que SE 

EXPEÇA o competente mandado para intimação do executado, acerca da 

penhora realizada nos autos. Em seguida, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-28.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. A despeito do pedido formulado pela requerente em id nº 

15243408, é ônus que lhe cabe à interposição de recurso no processo 

correspondente, aliado ainda ao fato de que o recurso aqui protocolado se 

refere a autos físicos, que necessitaria de materialização da peça, o que 

também é de responsabilidade do advogado, não cabendo ao Juízo 

fazê-lo, sob pena de ferir o princípio da imparcialidade e da formalidade 

dos recursos. Assim, INDEFIRO o pedido em voga, devendo o recurso aqui 

protocolado ser desconsiderado, ou, se o sistema permitir, retirado do 

processo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMIAO CAROLINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000835-28.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GONDIM & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: SIMIAO CAROLINO DE SOUZA Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 15701579 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010991-34.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

LETICIA DE LAZARI ONORIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I F E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SANDRA MARA ARGENTI ALVARENGA (EXECUTADO)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010991-34.2010.8.11.0011. EXEQUENTE: LETICIA DE LAZARI ONORIO 

EXECUTADO: SANDRA MARA ARGENTI ALVARENGA, I F E CURSOS 

LTDA - ME Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

15711141 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011209-28.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO (ADVOGADO(A))

DAIANI MAZIERO ORLANDO (EXEQUENTE)

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12692562, 

determino: I – A conversão da 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, 03 de outubro 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.: 253459 Nr: 4614-91.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian a. salgueiro - 

OAB:24525, valdinei rodrigues salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 253459

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do recuperando (fls. 116/117), tem o causídico a obrigação 

legal de representar os interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir 
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em infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique 

suas razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado para oferecer a 

manifestação quanto à regressão de regime do apenado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser oficiado à sua instituição de classe (OAB) 

para informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação da manifestação, determino a 

intimação do apenado para indicação de novo advogado para apresentá-la 

ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar referida 

peça.

Com o aporte da manifestação, voltem-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 191031 Nr: 2928-54.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Vasconcelos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno martin sippel souza - 

OAB:21366/0

 Vistos, etc.

Nos termos previstos no artigo 50 do Código Penal, e em consonância com 

a cota ministerial de fl. 327, defiro o pedido de parcelamento da multa em 

24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete 

reais e sessenta e um centavos), visto que o pagamento do débito não 

pode se estender ad eternum.

Intime-se o apenado para que inicie o pagamento das parcelas, informando 

que referida quantia será revertida ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso 

- FUNPEN/MT, conforme art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 498, de 

04 de julho de 2013, devendo proceder com o recolhimento mediante guia 

a ser retirada na escrivania deste Juízo.

 Após o referido recolhimento, o recuperando deverá tirar uma cópia do 

comprovante de pagamento e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 de cada mês.

Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa, 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.

 Com o adimplemento da multa ou expedida certidão da dívida ativa, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 16362 Nr: 594-62.2004.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmar Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSIMAR CAIAFFA - 

OAB:146525

 PROCESSO/CÓD. Nº 16362

 Vistos, etc.

Tendo escoado o prazo conferido à missiva expedida à fl. 749, a fim de 

proceder à oitiva da testemunha, considerando a urgência dos presentes 

autos, vez que relacionados à meta 02 do CNJ, abram-se vistas às partes 

para apresentação das alegações finais, no prazo legal, iniciando pelo 

Ministério Público, sendo que a precatória será juntada aos autos no 

estado em que se encontrar o feito.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 01º de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263176 Nr: 3214-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Luíz da Costa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

25/10/2018, às 9h.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

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.: 263176 Nr: 3214-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Luíz da Costa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 PROCESSO/CÓD. Nº 263176

Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

25/10/2018, às 9h.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

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.: 122224 Nr: 205-33.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, Paulo Guilherme da Silva - OAB:49606

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 02 de outubro de 2018, às 15h00min.

Autos n°: 122224
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 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 foi procedido a justificação do reeducando 

Geovan Firmino da Silva. 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:

 Determino que a Secretaria providencie a juntada da denúncia relacionada 

ao crime de tráfico de drogas narrado na certidão de fl. 336 e abram-se 

vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

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

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Geovan Firmino da silva

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239389 Nr: 2455-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo de Matos Bibiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO CÓD/Nº. 239389

SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em desfavor de CLODOALDO DE MATOS BIBIANO, devidamente 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no artigo 

306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em virtude dos 

fatos narrados na denúncia de fls. 05/06.

A denúncia foi recebida em 29.08.2016 (fl. 36).

 Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fl. 52).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e 

procedido o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 120/125, pugnando 

pela procedência da denúncia.

 A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 129/131, 

inicialmente pleiteando a absolvição do acusado por insuficiência 

probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, subsidiariamente, em caso de condenação, requestou o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que não foi possível analisar se o 

acusado, no momento em que conduzia o veículo automotor, estava com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, muito 

embora tenha admitido o consumo de bebida alcoólica.

Em seu depoimento perante a autoridade judiciária, confirmando seus 

relatos prestados na fase policial, o réu asseverou ter ingerido seis 

latinhas de cerveja momentos antes de sua autuação (CD mídia 

audiovisual de fl. 84).

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, 

quando ouvidos em juízo, relataram que visualizaram o réu arremessar 

uma latinha de cerveja de dentro do seu veículo, razão pela qual o 

acompanharam e fizeram a sua abordagem, momento em que ele teria 

confessado a ingestão de cerveja, senão vejamos:

“[...] Que estava em rondas pela cidade e viu o réu arremessar uma latinha 

de cerveja de dentro do seu veículo [...] Que a equipe fez o 

acompanhamento do réu e o abordou na sequência, sendo constatado o 

estado de embriaguez, principalmente pelo odor de álcool [...]”. 

(Testemunha Paulino Marques Moraes – CD mídia audiovisual de fl. 62)

“[...] Que estava em patrulha com a viatura policial e no sentido contrário 

vinha o veículo Kombi do réu, quando viu ele arremessar uma latinha pela 

janela [...] Que depois seguiu o réu até que ele parou em uma residência e 

foi feita a abordagem, percebendo que ele estava alcoolizado [...] Que o 

acusado disse que estava em uma festa [...] Que foi atrás do acusado 

porque ele jogou uma latinha de cerveja pela janela, não porque estava em 

alta velocidade ou andando em ziguezague [...] Que não se recorda se o 

réu estava cambaleante [...]”. (Testemunha Calindo Francisco de Paula – 

CD mídia audiovisual de fl. 119)

Veja, em que pese estar comprovada a ingestão de bebida alcoólica, fato 

este confessado pelo denunciado, não há qualquer elemento probatório 

nos autos que aponte, satisfatoriamente, a alteração de sua capacidade 

psicomotora em virtude disto.

Dessa forma, admitido o consumo de cerveja, algumas características 

certamente ficam visíveis, como aquelas descritas no termo de 

constatação etílica, quais sejam odor de álcool, olhos vermelhos, agente 

falante, dentre outras (fl. 12).

Contudo, conforme se depreende dos depoimentos judiciais dos policiais, 

durante o período de tempo em que eles seguiram o acusado, eles não o 

observaram fazer manobras perigosas com o seu veículo, andar em 

ziguezague, em alta velocidade ou mesmo estar cambaleante, 

recordaram-se apenas dele arremessando uma lata de cerveja e o fato de 

ter assumido a ingestão de bebida alcoólica, mormente pelo odor que 

exalava.

A corroborar com o exposto, tem-se do interrogatório do réu perante a 

Autoridade Policial que seu estado de ânimo antes e depois do ocorrido 

era “tranquilo”, consoante termo acostado às fls. 18/19.

A Lei nº 12.760/2012 alterou o disposto no artigo 306 do CTB. O tipo já não 

se realiza pelo simples fato de o condutor estar com uma determinada 

concentração de álcool no sangue, mas sim por ele ter a capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência do álcool, seja ela qual for. A 

concentração que antes constituía elementar do tipo passou a ser apenas 

um meio de prova dessa alteração. O resultado do exame constitui 

presunção relativa, em um sentido ou noutro.

 Nos moldes do §2º do art. 306 da Lei nº 9.503/97, alterada pela Lei nº 

12.760/2012, a constatação do estado de embriaguez pode ser obtida 

mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, 

testemunhas ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, além do odor etílico asseverado pelos policiais ao 

efetuarem a abordagem do réu, não se tem evidência alguma de que ele 

estivesse com sua capacidade psicomotora alterada.

 O réu admitiu ter consumido seis latinhas de cerveja momentos antes do 

acontecido, o que não se pode afirmar que alteraria sua capacidade na 

condução do veículo. Outrossim, conforme salientado alhures, nada foi 

trazido aos autos que indicasse que o denunciado estivesse com a 

capacidade psicomotora alterada, especialmente por não ter sido visto 

dirigir seu veículo em alta velocidade, em ziguezague ou estar 

cambaleante quando de sua prisão.

 Nesse contexto, não vejo como reconhecer a realização do tipo, pois 

julgo insuficientes as características apontadas no termo de constatação 

etílica de fl. 12 para concluir pela alteração da capacidade psicomotora.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE 

PSICOMOTORA. LEI 12.760/12. RETROATIVIDADE. Com a alteração do 

artigo 306 da Lei 9503/97 pela Lei 12.760/12, foi inserida no tipo penal uma 

nova elementar normativa: a alteração da capacidade psicomotora. 

Conforme a atual redação do dispositivo penal constitui conduta típica a 

condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada (caput) em 

razão da concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 

decigramas (§ 1º, I) ou em razão do consumo de substâncias psicoativas 

(§ 1º, II). Assim, a adequação típica da conduta, agora, depende não 

apenas da constatação da embriaguez (seis dg de álcool por litro de 

sangue), mas, também, da comprovação da alteração da capacidade 

psicomotora pelos meios de prova admitidos em direito. Aplicação 

retroativa da Lei 12.760/12 ao caso concreto, pois mais benéfica ao 

acusado. Ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora, 

notadamente em razão do depoimento do policial responsável pela 

abordagem, que não referiu qualquer circunstância indicativa da alteração 

da capacidade psicomotora. Absolvição mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Crime Nº 70055765820, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 07/11/2013) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 441 de 772



Grifei.

Assim, como no presente caso não há uma base probatória sólida e 

segura a ensejar o decreto condenatório, mas tão somente um juízo de 

probabilidade, que não é absoluto, deve prevalecer o princípio do in dubio 

pro reo.

Em face do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, o que 

faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, e, como consectário, ABSOLVO o acusado CLODOALDO DE 

MATOS BIBIANO, já devidamente qualificado, da acusação que lhe é 

imputada, em virtude da inexistência de provas suficientes para a 

condenação.

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Restitua-se a fiança recolhida à fl. 24.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197648 Nr: 4185-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Caninde de Farias Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453-A

 Processo/CI nº 197648

Vistos, etc.

 Considerando a certidão de fl.311 e a manifestação ministerial de fl.312, 

cumpra-se a decisão de fl. 309, devendo ser expedida e encaminhada a 

certidão de dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado em nome do 

recuperando.

 Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 03 de outubro de 2018, às 14h25min.

Autos n°: 259835

 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 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Bruno da 

Costa Soares, Felipe Tadeu Cavalcanti e Gutemberg de Lucena Almeida. 

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).

O Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas Lenilson, Edclilson e 

João Alberto.

A defesa dos réus Claudiana e Edson dispensam a oitiva das demais 

testemunhas.

A defesa do réu Jorge Antônio insiste na oitiva das testemunha Lenilson e 

Edclilson e desiste da oitiva da testemunha João Alberto.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar, em 05 (cinco) 

dias, sobre a testemunha João Alberto.

Redesigno a presente audiência para o dia 17/10/2018, às 14:00h.

Requisitem-se os policiais Lenilson e Edclilson.

Requisitem-se os réus.

Fornecido o endereço pelo Ministério Público da testemunha João Alberto, 

intime-se ou depreque-se, conforme o caso.

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

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Wesley Aparecido Martins Ferreira

Advogado

Edson Rodrigues de Queiroz

Parte ré

Jorge Antônio da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262453 Nr: 2878-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antidia Tatiane Moura Ribeiro, Ana Karolyne 

Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo 

José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel 

Moraes de Oliveira, Leandro Rodrigues, Gabriel Marques Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: geovani mendonça de freitas - 

OAB:11473/b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: idário pereira da silva - 

OAB:21450/0mt, juciel de frança batista - OAB:22534-o

 PROCESSO/CÓD. Nº 262453

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fato típico, antijurídico e culpável, o qual supostamente se 

amolda aos tipos penais do artigo nela enunciado, contendo as 

circunstâncias em que as supostas infrações penais foram cometidas, a 

qualificação dos acusados, a classificação dos delitos 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 dos delitos 

imputados aos acusados.

Portanto, restando descrito na denúncia fatos que constitua, em tese, a 

tentativa de furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, 

receptação e posse de drogas, com todas as características e 

circunstâncias a ele inerentes, inclusive individualizando a condutada de 

cada denunciado, permitindo aos réus o exercício do contraditório e da 

ampla defesa, nos termos do precitado art. 41 do CPP, não há falar em 

denúncia genérica, motivo pelo qual afasto a preliminar de ausência de 

tipicidade e inépcia da inicial suscitada.

• Da denunciada Narrara Fernanda.

Em resposta à acusação a defesa da denunciada Narrara (fls.347/376) 

pugna por sua absolvição sumária, sob o argumento de inexistência de 

provas de autoria e falta de elementos fáticos e jurídicos quanto aos 

delitos imputados nos fatos da exordial acusatória à denunciada.

Ademais, a defesa da ré requereu a quebra do sigilo de dados telefônicos 

de celular, a fim de comprovar que a mesma não fazia parte do grupo de 

“whatsapp” denominado “progresso milhão”, o qual todos os integrantes 

faziam parte e arquitetaram o crime.

 • Do denunciado Gabriel Marques Martins.

Tocante os argumentos trazidos pela defesa do indiciado Gabriel 

(fls.411/418), esta almeja a absolvição sumária do acusado sob o 

fundamento de que os documentos que alicerçaram a denúncia não 

possuem valor probatório, visto que foram colhidas de maneira ilegal, pois 

os Policiais que realizaram a prisão em flagrante utilizaram-se de torturas 

para obterem informações, bem como pela inépcia da denúncia, uma vez 

que os crimes não foram devidamente individualizados a cada agente.
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Outrossim, pugnou também que o indiciado fosse absolvido sumariamente 

dos delitos previstos nos arts. 155, 311, 180, 288, todos do CP e do art.28 

da lei 11.343/06, ante a ausência de indícios de materialidade e autoria.

• Do denunciado Deivid Luan.

Por fim, quanto à defesa do denunciado Deivid (fl.298), esta se limitou a 

negar os fatos narrados na denúncia. No entanto, declarou provar tal 

argumento durante a instrução processual.

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.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO 

CABIMENTO. HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA a FIGURA 

CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, 

uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, 

admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de 

ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É afastada a 

inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41do CPP, com 

a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação 

do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via 

judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 3. A pretensão de 

desclassificação do crime de homicídio doloso para a figura culposa, 

demanda revaloração de prova, incabível na via estreita do habeas 

corpus. 4. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC 97421 SP 

2007/0305713-4, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 

18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015, Relator: Ministro NEFI 

CORDEIRO).

Em que pese as alegações das defesas a fim de rejeitar a denúncia, a 

título de fundamentação, colaciono o seguinte julgado:

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, quanto à negativa de autoria alegada pelos denunciados, 

confunde-se com o mérito da causa, de modo que será analisada em 

momento oportuno, no decorrer da instrução processual.

Tocante ao pedido de quebra de quebra do sigilo de dados telefônicos, 

este se encontra prejudicado, uma vez que já fora deferido por este juízo 

às fls.113/114-verso, motivo pelo qual não conheço o pedido.

Noutro norte, consoante as justificativas da defesa do réu Gabriel de que 

as provas colhidas são ilícitas e não possuem valor probatório, estas são 

questões que serão dirimidas no decorrer da instrução processual, 

oportunidade em que todos os acusados serão ouvidos em Juízo, 

exercendo o direito de contraditório e ampla defesa sobre todos os fatos 

que foram narrados na denúncia.

Desta forma, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito as preliminares aventadas e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Ademais, tendo em vista que a denunciada Ana Karolyne Moraes já foi 

citada (fl.337), bem como o acusado Leandro Rodrigues (citado à fl.262), 

mas até a presente data os causídicos não apresentaram resposta à 

acusação, tampouco juntaram procuração nos autos e compareceram em 

secretaria para carga do presente feito para manifestarem o que 

entendessem de direito, determino a intimação dos réus mencionados para 

indicarem novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar 

referida peça ou declarar a impossibilidade de nomeação.

Em caso de inércia dos indiciados ou alegada a impossibilidade de 

nomeação, desde já fica nomeada a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada para apresentar a resposta à acusação, atentando-se para 

eventual colidência de defesa.

Ato contínuo, abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar 

quanto à denunciada Antídia Taitiane Moura Ribeiro.

No que tange ao pedido da defesa Narrara para a instauração de inquérito 

policial para a apuração das possíveis torturas sofridas pela ré, determino 

que seja requisitado à Autoridade Policial a instauração do mencionado 

inquérito.

 Por fim, com o aporte das referidas peças e a manifestação do Parquet 

quanto à indiciada anteriormente mencionada, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências. Cumpra-se

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro 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.

Trata-se de pedido de incineração de entorpecente apreendidos nos autos 

do Inquérito Policial nº 0254/2016-4, no qual figuram como condenados as 

pessoas de Kadmo Marques Kuba e Rafael Januário Pires na ação penal 

sob CI 244138, formulado pelo Delegado de Polícia Federal da Comarca de 

Cáceres/MT.

É o relatório.

Decido.

Considerando que a Autoridade Policial já juntou o laudo preliminar, o 

definitivo e que a sentença já transitou em julgado com a consequente 

expedição de guia de execução definitiva em nome dos réus, defiro o 

pedido do Delegado de Polícia Federal, a fim de que se proceda com a 

incineração dos entorpecentes apreendidos no veículo Blazer, placa 

NJS-994, o qual estava apreendido nas pendências da Delegacia de 

Polícia Federal.

Deverá a Autoridade Policial cientificar previamente o Ministério Público e a 

autoridade sanitária municipal da data e horário em que se dará a 

incineração nos termos do artigo 50, §4º, da Lei 11.343/06.

Outrossim, atente-se para o atendimento do que determina o §5º do art. 50 

da Lei de Drogas, devendo ser lavrado o respectivo auto circunstanciado 

e certificada a destruição total das drogas apreendidas.

Por fim, cumpram-se as deliberações da decisão de fl.329.

Intime-se a Autoridade Policial.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000930-27.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ODENIL APARECIDO DE ALMEIDA REQUERIDO: LINDALVA 

APARECIDA DA SILVA Vistos, etc. Para cumprimento do ato deprecado, 
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designo audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 14h30min. 

Intime(m)-se a(s) Testemunha(s) no(s) endereço(s) indicado(s). No que 

concerne a intimação da(s) testemunha(s), cabe ao Advogado que a(s) 

arrolar proceder com a(s) sua(s) intimação(ões), sob pena de considerar 

o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 

2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no 

prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, 

desde que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, 

ressalvada as hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo 

mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 2778-47.2010.811.0086

 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): Bom Ar Climatizaçõ Serviço de Instalação e 

Manutenção Ltda - ME, Marcio Geremias Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que se 

manifeste acerca das correspondências devolvidas às fls. 132/133, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51051 Nr: 2089-66.2011.811.0086

 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: Nelson Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Zom Amazônia Agro Industrial Ltda, Paulo 

Edir Oliveira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 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 da correspondência devolvida de fls. 144, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48561 Nr: 3979-74.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Auxiliadora Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Mutuense de Saúde, Neimar de 

Souza, Cassiano Rojas Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 

10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Sem adv. - OAB:, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 122 verso, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31719 Nr: 1341-10.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorio Junior Piccini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Defiro vista dos autos, conforme solicitado à fl. 292v°.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108910 Nr: 5416-09.2017.811.0086

 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: Edna Alves de Mello Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Iusaku Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alberto dos Santos - 

OAB:MG 51.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Defiro a conexão, com a análise conjunta dos processos 

será analisada a liminar. Saem as partes intimadas. A questão acerca da 

possibilidade de juntada dos documentos será analisada após a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86378 Nr: 2746-66.2015.811.0086

 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: LEIDIVALDO AGOSTINHO SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BRUSQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:MT 12.433

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Indenização proposta por 

Leidivaldo Agostinho Santos Gomes em desfavor de Jair Brusque, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR o Requerido Jair Brusque ao pagamento de danos 

materiais na quantia de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir do evento danoso, e a 

correção monetária pelo INPC, devida a partir do desembolso.De mais a 

mais, sem honorários em favor da Defensoria Pública, considerando o 

delineado na Emenda Constitucional n. 80/2014, a qual equiparou a 

Defensoria Pública ao Ministério Público e a Magistratura, com autonomia 

financeira e administrativa, corroborado pelo posicionamento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos 

do Recurso de Agravo Interno n. 71269/2016, interposto nos autos do 

Recurso de Apelação n. 178801/2015, com redação “in 

verbis”:“AGRAVOINTERNO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA 

HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC Nº 80/2014 - 

EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho 
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de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério 

Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em 

seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.” (TJMT – 

Rec. Agravo Interno n. 71269/2016 – Terceira Câmara Cível – Rela. Desa. 

Maria Aparecida Ribeiro – Julgamento: 10.04.2017). (Sem grifos no 

original).Custas pelo Requerido Jair Brusque.Após o trânsito em julgado 

desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98232 Nr: 5272-69.2016.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polyana Andressa Leichweis, Tiago Luiz Franz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Do compulso dos autos, denota-se que a parte Requerente 

pretende a inclusão da consoante “t” no sobrenome da infante Luiza 

Leichwies Franz, passando a constar Luiza “Leichtweis” Franz.Ademais, 

referida consoante (“t”) não consta no sobrenome da sua genitora, 

Senhora Polyana Andressa Leichweis (fls. 14 e 19); do seu avô, Senhor 

Jose Leichweis (fls. 14 e 19); sendo que a consoante consta no 

sobrenome do bisavô, Senhor Alfredo Leichtweis, nos documentos às fls. 

22/23 e 25, mas não consta na certidão de nascimento da Senhora 

Polyana Andressa Leichweis (fl. 19).Desta forma, verifica-se incorreção 

registral nos documentos dos ascendentes da infante Luiza Leichwies 

Franz, de modo que a correção deve-se se dar na totalidade dos 

envolvidos, e em todos os documentos, como medida de garantia da 

realidade histórico familiar.Releva notar, que possível a alteração de 

registro em envolva pessoa falecida, conforme posicionamento 

jurisprudencialIsto posto, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de realizar os pleitos 

necessários a correção do histórico familiar, em relação aos envolvidos.O 

não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90130 Nr: 28-62.2016.811.0086

 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: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Rescisão Contratual c.c. Despejo e Cobrança proposta por 

Cristiano Pizzatto em desfavor de Carlos Almeida de Oliveira, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:DECLARAR a rescisão do “Contrato de Locação Residencial” (fls. 

26/29), entabulado entre as partes;CONDENAR o Requerido Carlos 

Almeida de Oliveira ao pagamento dos aluguéis em atraso, e demais 

encargos contratuais, a teor do salientado nesta sentença, com juros de 

1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos 

devidos do vencimento de cada prestação, conforme corrobora o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:CONFIRMAR a decisão 

liminar proferida às fls. 37/38.Defiro, ainda, o requerido pelo Autor no item 

“b” do pleito às fls. 46/47, notadamente, o levantamento da caução 

disposta nos autos, mediante expedição de alvará judicial, devendo a 

Secretaria Judicial guardar observância aos dados bancários ali 

mencionados.Ante a sucumbência ínfima da parte Requerente, condeno a 

parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, corroborado pela lição de 

Humberto Theodoro Júnior:“[...] se um litigante sucumbir em parte mínima 

do pedido, o juiz desprezará a sucumbência recíproca e atribuirá por 

inteiro, ao outro, a responsabilidade pelas despesas e honorários [...]” 

(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Volume I. 

Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 304).Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. Com 

urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98107 Nr: 5178-24.2016.811.0086

 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: José Comandolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enelci Aparecida Rosa Barbieri, Exata 

Imobiliaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98272 Nr: 5292-60.2016.811.0086

 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: OMNI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150060, Sociedade de Advogados Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86179 Nr: 2647-96.2015.811.0086

 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: Ediram Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Uruara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 445 de 772



advogado, para que informe os dados bancários a fim de viabilizar a 

expedição de Alvará de liberação dos valores depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71137 Nr: 3667-30.2012.811.0086

 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: Joacir Ferreira dos Santos Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rasa Empreendimentos Imobiliarios Ltda. - Me, 

Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, Sandro 

Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ”Vistos. Homologo a desistência das testemunhas Claudemir José 

Petenon, Mauri José Bottin, Olivio Lucca, Rando Rafael Gomes dos Santos 

e Eurípedes da Cunha. No mais, acolho o pedido da requerida. Assim, seja 

oficiada à CEMAT para que informe quantas ocorrências e trocas de 

postes foram feitas no local dos fatos nos meses de outubro de novembro 

de 2012. Por fim, defiro o pedido da parte autora, uma vez que não fora 

cumprida a carta precatória de fl. 106. Assim, concedo o prazo de cinco 

dias para o requerente informar sobre a possibilidade de a testemunha 

Jackeline de Jesus Curado poder comparecer neste Juízo para ser ouvida. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73107 Nr: 1627-41.2013.811.0086

 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: GT, HST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRF, MSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 “Vistos. Ante a ausência de conciliação, voltem os autos conclusos para 

despacho saneado, inclusive analisando-se a possibilidade de realização 

de perícia e designação de audiência de instrução. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93224 Nr: 1992-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Cristina de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85913 Nr: 2491-11.2015.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artesul Ind. De Artefatos de Cimento Ltda. - 

Me, SELMO JOSE STORTI, Ivete de Fatima Fiel A Storti

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100765 Nr: 653-62.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins - ME (Shopping Calhas), 

RODRIGO ARAUJO MARTINS, JUCIMARA CILLA MARTINS, JOAO 

MARTINS, ROSEMARY DE ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97151 Nr: 4550-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Querino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando a informação constante a fl. 67, impulsiono o processo com 

a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para 

requerer o entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101306 Nr: 989-66.2017.811.0086

 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: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller, Luiz 

Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amélia de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/RS 60.819, Andrei Ricardo Zucolotto - OAB:OAB/RS 

104.123, Elisa de Bortoli Keller Ceolin - OAB:OAB/RS 87.110, 

Jucelaine Maria Zucolotto Keller - OAB:OAB/RS 57243, Paula 

Siebeneichler Rocha Martini - OAB:OAB/RS 69.036, ROGERIO DE 

BORTOLI KELLER - OAB:29238

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104302 Nr: 2912-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Empreendimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107964 Nr: 4942-38.2017.811.0086

 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: ONG - Movimento Nacional dos Caminhoneiros(as) do 

Brasil - M.N.C.B., Gilsemar Stelle Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eleomar Rene Blocher - 

OAB:17.865/O, Marcelo da Pieve - OAB:MT 11284-A, Silvio Borges - 

OAB:19.374/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108973 Nr: 5451-66.2017.811.0086

 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: HUGO HENRIQUE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 9478 Nr: 1346-03.2004.811.0086

 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: Aparecido Claudenir Crivelaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Vieira Serpa da Cunha - 

OAB:6518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41802 Nr: 1171-33.2009.811.0086

 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: Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Diamantino, 

Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Joao Batista Ferreira - OAB:MT 10.962-B, Osmar Schneider - 

OAB:MT 2.152-B, Paulo Fernando Schneider - OAB:MT 8.117

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89238 Nr: 4538-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joifer A. Caraffini - OAB:13.909, 

Zaid Arbid - OAB:MT 1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Vistos.

Considerando o informado às fls. 371/372 dos embargos à execução n°. 

3629-81.2013.811.0086, código 75073, acerca do falecimento do 

embargado ALFEO BOSCOLI NETO, o qual ocupa o polo passivo desta 

demanda, determino a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o causídico da parte requerida para regularizar a situação 

processual, promovendo-se a habilitação no polo passivo dos herdeiros 

ou do espólio, com fulcro no artigo 313, § 1° e artigo 689, ambos do Código 

de Processo Civil, no prazo de dois meses.

Decorrido o prazo para cumprimento da habilitação dos herdeiros ou do 

espólio sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75073 Nr: 3629-81.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Kuster Andriata - 

OAB:43663/PR, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, Marcos Tomás Castanha - OAB:4575/MT

 Vistos.

Considerando o informado às fls. 371/372, acerca do falecimento do 

embargado ALFEO BOSCOLI NETO, determino a suspensão do processo, 

nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o causídico da parte embargada para regularizar a situação 

processual, promovendo-se a habilitação no polo passivo dos herdeiros 

ou do espólio, com fulcro no artigo 313, § 1° e artigo 689, ambos do Código 

de Processo Civil, pelo prazo de dois meses.

Diante de tal quadro, suspendo a realização da perícia designada para o 

dia 09 de outubro de 2018, às 14h00, a qual deverá ser redesignada no 

momento oportuno, após a habilitação dos herdeiros ou do espólio no polo 

passivo.

Comunique-se o perito nomeado acerca desta decisão e sobre a 

suspensão do processo.

Decorrido o prazo para cumprimento da habilitação dos herdeiros ou do 

espólio sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42687 Nr: 1999-29.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Nicolao Kaczam, Joana Dziachan Kaczam, Claudir 

Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Pereira de Souza - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53363 Nr: 871-66.2012.811.0086

 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: KRdS, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C ALIMENTOS 

ajuizado por KAICK RODRIGUES DE SOUSA e representado por sua 

genitora Joanise Rodrigues de Sousa, em face de OBEDI MONTEIRO DO 

NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 15, foi expedida a carta precatória com o intuito da citação do 

requerido, a qual não logrou êxito conforme certidão de fl. 22.

À fl. 27, foi publicada a citação por edital.

À fl. 29, apresentada a certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação posterior a citação editalícia.

 À fl. 31, foi nomeado curador especial em favor do requerido.

À fl. 33, foi apresentado a contestação por negativa geral.

À fl. 35, a autora requereu a designação de audiência de instrução e 

julgamento.

O Ministério Público às fls. 37 não se opôs ao requerimento da autora.

A Defensoria pública se manifestou à fl. 40, que não logrou êxito em 

contatar a requerente, a qual foi intimada e conforme certidão de fl. 44, 

não foi encontrada.

 À fl. 47, a requerente foi citada por edital.

À fl. 48, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, nem mesmo o causídico da autora 

obteve êxito em localizá-la, motivo pelo qual se faz necessária à extinção 

da ação por abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em virtude de a parte autora ser beneficiária de assistência 

judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74469 Nr: 2997-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfeo Boscoli Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato 

Sartori, Maria Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), 

Juliana Luiza Sartori, Tiago Filipe Sartori, Gustavo José Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira Machado - 

OAB:MT 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Kuster Andriata - 

OAB:43663/PR, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Considerando o informado às fls. 371/372 dos embargos à execução n°. 

3629-81.2013.811.0086, código 75073, acerca do falecimento do 

embargado ALFEO BOSCOLI NETO, o qual ocupa o polo ativo desta 

execução, determino a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o causídico da parte exequente para regularizar a situação 

processual, promovendo-se a habilitação no polo passivo dos herdeiros 

ou do espólio, com fulcro no artigo 313, § 1° e artigo 689, ambos do Código 

de Processo Civil, no prazo de dois meses.

Decorrido o prazo para cumprimento da habilitação dos herdeiros ou do 

espólio sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86868 Nr: 3011-68.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

Lauro Alves Pereira - OAB:15.349/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35146 Nr: 1461-19.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Kaczam, Pedro Nicolao Kaczam, Joana 

Dziachan Kaczam

 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: Osmar Pereira de Souza - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, Rogério 

Teopilo da Cruz - OAB:MT 21.521-O

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 1530 Nr: 1589-44.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Raimundo Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-Mt, Vinicius Diogo Schirmer de Paula - OAB:MT0015079O

 Vistos, etc.

Considerando que não mais subsiste causa de suspeição pelo Juízo da 
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Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, devolvam-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76596 Nr: 224-03.2014.811.0086

 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: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Belo Construtora Ltda - ME, Roberto 

Cesar Martins Francelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B, Marta Jose Rodrigues - OAB:MT 13.901

 Considerando que da publicação da decisão de fls. 121, não constou os 

nomes dos procuradores dos requeridos, impulsiono estes autos para 

remeter, novamente, à publicação, a decisão a seguir transcrita" Do 

compulso dos autos, verifico que os embargos monitórios apresentados 

às fls. 111/117, não se fizeram acompanhar dos documentos necessários 

à regularização da representação processual. Assim, intime-se a 

requerida Campo Belo Construtora LTDA para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos os documentos constitutivos da pessoa jurídica, bem 

como a respectiva procuração outorgada à causídica peticionante. No 

mais, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89388 Nr: 4644-17.2015.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita de Fátima Milan, Cicero Augusto Milan, Amanda 

Gabriela Milan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Maria Francioso Juliani, Vandoir Valter 

Scheuermann, Município de Nova Mutum - MT, Fundação Mutuense de 

Saúde, Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O, Lúcio Mauro Dantas - OAB:13.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenir Righi - OAB:8484/MT, 

Flavio Jose Ferreira - OAB:3574/MT, Procuradoria do Município de 

Nova Mutum - MT - OAB:, Sem adv. - OAB:

 Considerando que a publicação da decisão proferida à fl. 45 não constou 

o nome dos patronos das partes interessadas, impulsiono o processo com 

a finalidade de intimar as partes requeridas por todo o teor do referido 

decisório, o qual passo a transcrever: "Vistos. Trata-se de EXCEÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO proposta por ELENITA DE FÁTIMA MILAN, CÍCERO AUGUSTO 

MILAN e AMANDA GABRIELA MILAN em face de SIMONE MARIA 

FRANCIOSO JULIANI, todos devidamente qualificados nos autos. À fl. 13, 

decisão recebendo a inicial. Devidamente intimada para se manifestar 

sobre o incidente de suspeição, a excepta deixou transcorrer o prazo in 

albis para tanto, conforme certidão de fl. 16. À fl. 21, designada audiência 

para oitiva da excepta, a fim de prestar esclarecimentos sobre a 

suspeição levantada. A audiência de instrução foi suspensa, sendo 

concedido o prazo de 10 (dez) dias para os requeridos Vandoir Valter 

Scheurmann e Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos se manifestarem 

sobre o incidente de exceção de suspeição, bem como concedendo o 

prazo de 10 (dez) dias para regularização dos poderes de Cícero Augusto 

Milan em relação às requerentes Elenita de Fátima Milan e Amanda 

Gabriela Milan. Às fls. 30/44, manifestação do requerido Vandoir Valter 

Scheurmann sobre o incidente de suspeição. Nos autos em apenso a 

requerida Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos apresentou manifestação 

sobre o incidente de suspeição, a qual será trasladada para este feito, 

conforme determinação proferida também nesta data naqueles autos.

 Vieram os autos conclusos. È o relato. Decido. De proêmio, verifico que o 

causídico Cicero Augusto Milan não regularizou a representação 

processual em relação às requerentes Elenita de Fátima Milan e Amanda 

Gabriela Milan, ocasião em que determino a intimação deste para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a regularização da representação processual 

em relação às citadas requerentes, sob pena de extinção. No mais, 

considerando que já houve manifestação dos requeridos Vandoir Valter 

Scheurmann e Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos quanto ao incidente de 

suspeição, designo audiência para o dia 21/11/2018 às 15:30h, para oitiva 

da excepta Simone Maria Francioso Juliana quanto à suspeição levantada. 

Intimem-se os requerentes, bem como os requeridos dos autos em apenso 

comparecerem à audiência designada. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70378 Nr: 2919-95.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carolina de Araujo, Jaqueline de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Martins de Oliveira, Rosenir da Silva 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 143, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70971 Nr: 3489-81.2012.811.0086

 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: José Jadir Faccio, José Jadir Faccio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho Me, Luiz Antonio 

Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTONIO ALMEIDA FILHO ME, CNPJ: 

07603302000101, Inscrição Estadual: 13.309.520-7 e atualmente em local 

incerto e não sabido LUIZ ANTONIO ALMEIDA FILHO, Cpf: 15210102858, 

Rg: 246411521, Filiação: Luiz Antonio Almeida e Carmem Silva Enembek 

Almeida, data de nascimento: 26/08/1974, brasileiro(a), natural de 

Itacaré-SP, casado(a), autonomo. 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: Na data de 12 de novembro de 2012 o REQUERENTE 

propôs uma Ação de Cobrança em face do Requerido para pagasse a 

quantia de R$ 16.452,84 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e dois 

reais e oitenta e quatro centavos), atualizado até a data de 12/11/12. 

Inobstante as excessivas tentativas de citação, que restaram inexistosas, 

o juízo determinou a citação do REQUERIDO por edital, para que ofereça 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Cite-se a parte requerida para oferecer resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se no instrumento que, na 

ausência de contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial (CPC, art. 285, segunda parte).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.
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Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75474 Nr: 4029-95.2013.811.0086

 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: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Glaucio 

Roberto Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Glaci Hessller Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDA GLACI HESSLLER THEVES, Cpf: 

03202827910, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 26.621,01 (Vinte e 

seis mil e seiscentos e vinte e um reais e um centavo) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Na data de 21 de outubro de 2013 a REQUERENTE 

propôs uma Ação Monitória em face da Requerida para que esta pagasse 

a quantia de R$ 26.621,01 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e um reais), 

atualizado até a data de 21/10/13. Após o recebimento da ação, foi 

solicitado que a REQUERIDA pagasse a importância supra, devidamente 

atualizado no prazo de 15 (quinze) dias. Diante das excessivas tentativas 

de citá-lo, que restaram inexistosas, o juízo determinou a citação do 

REQUERIDO por edital.

Despacho/Decisão: I - 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 sorte que é pertinente a 

ação monitória.II - Defiro, diante disso, a expedição de mandado, com 

prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, anotando-se que, caso o 

réu o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios, fixados, 

para o caso de não-cumprimento, em 10% do valor da dívida.III - Conste, 

ainda, que no mesmo prazo poderá o réu oferecer embargos e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 04 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010696-53.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EDER RESINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010696-53.2016.8.11.0086 Valor causa: $10,000.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: ALEXANDRO DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDER RESINO JUNIOR - MT0022198A REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 

S.A Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: Avenida ALEXANDRE 

COLARES , 1188, VILA JAGUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05106-000 

Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT0019023A Nos termos 

da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 4 de outubro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-82.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRES PIRES RIBAS (REQUERENTE)

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010427-82.2014.8.11.0086 Valor causa: $10,000.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: IRES PIRES RIBAS Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

PEDRO FRANZ - MT14594/O-O REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Nome: OI 

MÓVEL S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, 1ª 

ANDAR/PREDIO JOAO DIAS, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT0013245S-A Nos termos da legislação vigente, serve a 

presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para 

proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos 

autos da Turma Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 4 de 

outubro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIANNE AMALIA LEGUISAMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARIANNE AMALIA 

LEGUISAMON Dados do Processo: Processo: 1000726-17.2017.8.11.0086 

Valor causa: $37,480.00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/01/2019 Hora: 16:30 REQUERENTE: MARIANNE AMALIA LEGUISAMON 
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Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ANDAR 15, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Advogado 

do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERENTE: MARIANNE AMALIA LEGUISAMON 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de outubro 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIANNE AMALIA LEGUISAMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A Dados do Processo: Processo: 1000726-17.2017.8.11.0086 Valor 

causa: $37,480.00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/01/2019 Hora: 16:30 REQUERENTE: MARIANNE AMALIA LEGUISAMON 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ANDAR 15, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Advogado 

do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Procedo 

a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: 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). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 4 de outubro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-82.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRES PIRES RIBAS (REQUERENTE)

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010427-82.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: IRES PIRES RIBAS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em seu efeito devolutivo, 

sem gratuidade recursal. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 3 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42100 Nr: 1504-82.2009.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, ACOLHO a Cota 

Ministerial à fl. retro, a fim de DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

suspeito Paulo Roberto Simão, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código 

Penal c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal eis que reconheço a 

prescrição da pretensão punitiva estatal. Ciência ao Ministério 

Público.Proceda-se às comunicações e anotações necessáriasApós o 

transito em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116365 Nr: 2024-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Soares Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 

25.183, 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) Dr. Diego Pereira de Igreja - inscrito na OAB/MT n. 25.183, 

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.
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Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 23/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS, JUÍZA DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

NOMEAR a Belª. Rhedsuha Alves Araujo Souza, portadora da cédula de 

Identidade RG nº. 5230070 SSP/GO e inscrita no CPF sob o nº. 

004.140.271-59, para exercer o cargo em comissão de Assessora de 

Gabinete II – PDA-CNE VIII, da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 

1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, com efeitos a partir da assinatura 

do Termo de Posse, Compromisso e Exercício.

 P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Nova Xavantina - MT, 03 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

 Juíza de Direito-Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 24/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS, JUÍZA DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

NOMEAR o Belº. Jorge Correia da Silva Junior, portador da cédula de 

Identidade RG nº. 5938098 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº. 

046.223.951-93, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete I – PDA-CNE VII, da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 2ª 

Vara da Comarca de Nova Xavantina, com efeitos a partir da assinatura 

do Termo de Posse, Compromisso e Exercício.

 P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Nova Xavantina - MT, 03 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

 Juíza de Direito- Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 25/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS, JUÍZA DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

EXONERAR, a partir do dia 08 de outubro de 2018, o Belº. Jorge Correia da 

Silva Junior, portador da cédula de Identidade RG nº. 5938098 SSP/GO e 

inscrito no CPF sob o nº. 046.223.951-93, nomeado através da Portaria nº. 

01/2018-DF, no cargo em comissão de Assessor de Gabinete II – 

PDA-CNE VIII, do Excelentíssimo Senhor Juiz da 1ª Vara da Comarca de 

Nova Xavantina.

 P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Nova Xavantina - MT, 03 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

 Juíza de Direito-Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 26/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS, JUÍZA DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

EXONERAR, a partir do dia 08 de outubro de 2018, a Belª. Paola Faresin, 

portadora da cédula de Identidade nº. 2037577-8 SSP/MT e inscrita no CPF 

sob o nº. 037.319.921-08, nomeada através da Portaria nº. 47/2016-DF, 

no cargo em comissão de Assessora de Gabinete I – PDA-CNE VII, da 

Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova 

Xavantina.

 P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Nova Xavantina - MT, 03 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

 Juíza de Direito-Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000625-71.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3856 Nr: 24-20.1997.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAÚJO AYALA - 

OAB:6.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 

FILHO - OAB:42514-GO

 INTIMAÇÃO das partes da decisão de fl. 290, bem como para que no 

prazo legal manifeste nos autos requerendo o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35585 Nr: 1658-94.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal das informações juntadas de fls. 182/187

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000474-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000474-08.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JAYME PASETO, 

ROBISON APARECIDO PAZETTO, VANUSA CELESTINO NASCIMENTO 

PAZETTO, SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 452 de 772



Vistos. Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de juntar aos autos comprovante de recolhimentos das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpre-se. Nova Xavantina/MT, 31 de agosto de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63873 Nr: 2607-16.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO REIS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Ante o exposto, com relação ao pedido de restituição dos valores pagos 

em data anterior a 10/10/2010, acolho a prejudicial de mérito e declaro a 

prescrição do direito da parte autora, em conformidade com o disposto no 

art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. No que tange aos demais 

pedidos formulados na exordial, resolvo o mérito e os julgo improcedentes, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que atenta 

a disposição do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em razão da 

gratuidade da justiça concedida, suspendo a cobrança da condenação 

pelo prazo de cinco anos ou quando a parte não mais fizer jus ao 

benefício. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91155 Nr: 3306-65.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY JUVÊNCIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente a 

diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando 

que trata-se de diligência na área urbana deste município, informando 

ainda que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 

7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76352 Nr: 235-89.2016.811.0012

 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: JACKSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26494 Nr: 933-76.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTUNES FERNANDES, JOSÉ ANTUNES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Vistos.

Fls. 263/264: tendo em vista que a parte executada parcelou o débito 

fiscal, mantenho a penhora realizada às fls. 235/237 para o fim de 

assegurar a presente execução e determino a suspensão da demanda até 

o fiel cumprimento do parcelamento, depois de cumprido, a quantia 

penhora será revertida à parte executada.

Com relação ao pedido de transferência do valor, indefiro o pedido, uma 

vez que a penhora realizada deve ficar vinculada ao processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37719 Nr: 1278-37.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON NEVES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “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”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62188 Nr: 750-32.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 1391-83.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIANIANO RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida a espécie de embargos de declaração opostos pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social- INSS, requerendo a reconsideração da 

decisão proferida às fls. 85/86, argumentando existir omissão na decisão.

Intimada, a parte embargada pugnou pelo não provimento dos embargos 

de declaração opostos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Compulsados os autos, verifico que os presentes embargos devem ser 

rejeitados, tendo em vista que inexistem irregularidades a serem sanadas, 

já que a questão colocada em análise foi devidamente tratada na decisão 

recorrida.

A parte embargante sequer argumenta que houve contradição, omissão 

ou obscuridade, pretendendo apenas rediscussão da matéria já decidida, 

alegando em síntese que este juízo deixou de apreciar fundamentos 

relevantes apresentados pela embargante.

 Ocorre que a decisão que rejeitou a impugnação à execução da parte 

embargante encontra-se correta, uma vez que a planilha da parte 

exequente encontra-se em conformidade com o Manual da Justiça Federal 

e a sentença proferida nos autos. Com relação à multa, o INSS fora 

intimado para implantar o benefício e somente cumpriu a determinação 

judicial há mais de 04 (quatro) meses depois, portanto aplicável à multa.

 Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64736 Nr: 225-16.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMO YAMAMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NX LEILÕES S/C LTDA, JOSÉ CARLOS 

BIESDORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17.066-MT, WESLEY EDUARDO DA 

SILVA - OAB:13.617/MT

 Vistos.

Fl. 106: satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 

924, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Expeça-se alvará em favor do exequente quanto ao valor penhorado à fl. 

104.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 2462-57.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Fl. 335: defiro o pedido.

Expeça-se mandado de intimação da parte executada, para que em 15 

(quinze) dias apresente os documentos solicitados de forma legível e para 

melhor compreensão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34234 Nr: 305-19.2010.811.0012

 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: ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto à petição juntada à fl. 

109-verso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28407 Nr: 2846-93.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DA COSTA & CIA LTDA, 

LISIARA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida a espécie de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato 

Grosso, requerendo a reconsideração da sentença proferida à fl. 96, 

argumentando existir omissão na decisão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Compulsados os autos, verifico que os presentes embargos devem ser 

rejeitados, tendo em vista que inexistem irregularidades a serem sanadas, 

já que a questão colocada em análise foi devidamente tratada na sentença 

recorrida.

A parte embargante sequer argumenta que houve contradição, omissão 

ou obscuridade, pretendendo apenas rediscussão da matéria já decidida, 

alegando em síntese que as intimações expedidas não traziam 

expressamente a advertência de extinção do feito por abandono da 

causa.

 Contudo, tal afirmação não confere com a realidade dos autos.

Posto que à fl. 93 consta despacho deste juízo determinando a intimação 

da autora para promover o andamento da ação em 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Na mesma página consta aposição de assinatura da autora quanto ao 

recebimento dos autos em 13/01/2017.

À fl. 95 consta certidão notificando, a inércia da autora até 05/05/2017.

Assim, a sentença que extinguiu o feito por abandono encontra-se 

correta, uma vez que está amparada pelo art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil, o qual prevê que todo aquele que abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, terá o feito extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30999 Nr: 1491-14.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIRO MENDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 154, eis que tal medida já foi realizada 

anteriormente: INFOJUD à fl. 149.

Ademais, trata-se o presente feito de execução em que não foram 

encontrados bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22616 Nr: 1086-46.2007.811.0012

 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: ADELIO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A, NEMIAS BATISTA PEREIRA - OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:230443/SP

 Decisão.

Defiro o requerimento de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença e que o Cartório realize as alterações e 

anotações necessárias.

Por outro lado, intime-se a parte executada a efetuar o pagamento da 

dívida e seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena 

do acréscimo de multa no percentual de dez por cento (10%) sobre o 

valor da condenação.

A intimação será efetivada nos moldes do artigo 513, § 2°, do Código de 

Processo Civil:

§ 2° O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

Em caso de não pagamento, a requerimento da parte credora, serão 

penhorados os bens de propriedade do devedor suficientes para garantir 

o juízo da execução.

Também, caso não seja realizado o pagamento, com fundamento nas 

disposições do parágrafo 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro 

os honorários advocatícios, em favor da parte exequente em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67980 Nr: 2757-60.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRSON CAETANO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Vistos.

 Trata-se de executivo de pena de AIRTON CAETANO MOURA, 

devidamente qualificado nos autos.

Condições fixadas à fls. 34.

 À fls. 117, o Ministério Público se manifestou pela declaração de extinção 

da pena pelo seu integral cumprimento.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico dos autos que o apenado cumpriu integralmente a sua pena, 

consoante documentos de fls. 109/110 e 114.

Diante do exposto, DECLARO POR SENTENÇA extinta a pena de AIRTON 

CAETANO MOURA, já qualificado nos autos, bem como todos os efeitos 

dela decorrentes, o que faço com fulcro assente no art. 66, II, da Lei n. 

7.210/84.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual e a Defesa.

Após, providenciem-se as devidas baixas e anotações de estilo, 

COMUNICANDO-SE o Tribunal Regional Eleitoral- TRE/MT e Instituto de 

Identificação Civil – IIC, arquivando-se ao final.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-18.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MARQUES MEIRA (REQUERENTE)

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 06 de novembro de 2018, às 

09h40min (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, 3 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-61.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000130-61.2017.8.11.0012. REQUERENTE: WELLINGTON JOSE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência proposta por 

WELLINGTON JOSÉ DE ALMEIDA em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamada realizou o 

depósito dos valores devidos (Id.14261516/14261493). Ainda, a parte 

autora concordou com os valores depositados (Id. 14335376) e pugnou 

pela expedição de alvará judicial para levantamento dos valores 

vinculados aos autos, informando os dados bancários: Titular: Mônica 

Larisse Alves Araújo, CPF: 019.993.501-70, Conta-poupança (op. 013) nº 

65.822-6, ag. 1308, C.E.F.. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 
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Decido Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto 

ao pagamento e satisfação do direito do requerente, visto que os valores 

já se encontram depositados. Neste diapasão, visto que a dívida foi 

plenamente satisfeita pelo requerido, como consectário lógico a tal fato, 

momento se faz para extinção do presente processo frente à satisfação 

do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 924, 

inciso II, do CPC. Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos 

valores; em seguida, expeça-se o competente alvará de levantamento, 

através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o levantamento 

somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ. 

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Nova Xavantina- MT, 26 de setembro de 2018. Darlan da Matta 

Juiz Leigo 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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 28 de setembro 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-43.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (ADVOGADO(A))

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE 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: Observa-se do depósito constante do Id. 

15254483, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar 

sua concordância, no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de 

direito. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 4 de outubro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 9/2018-CA - O Excelentíssimo Senhor Doutor EVINER VALÉRIO, 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANATINGA, no 

uso de suas atribuições legais torna público o gabarito provisório do Teste 

Seletivo realizado em 30.9.2018, a saber:

* O Edital n° 9/2018-CA completo ,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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000640-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ALVES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

MARILENE ALVES DA SILVA (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 5 (cinco) dias, manifeste quanto a petição apresentada no ID. 

14939524.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 17880 Nr: 1954-59.2006.811.0044

 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: Laurinda Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Cláudia Aquino de Oliveira - OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato - 

Procurador Federal - OAB:1553238/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a advogada Claudia Aquino de Oliveira atuou nos 

presentes autos desde 2006, conforme procuração acostada à fl. 14, e, 

pelo que consta nos autos a advogada Bertolina Alves de Lima 

apresentou nova procuração à fl.180 para fins de recebimento de valor 

remanescente disponível à parte autora (fls. 189/190), a fim de evitar 

qualquer nulidade, DETERMINO a intimação da advogada Claudia Aquino de 

Oliveira, para que manifeste nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, a fim 

de anuir ou não com o requerimento da advogada às fls.191/192, a qual 

solicita a liberação do Alvará Judicial em seu nome.

Com a anuência nos autos, retornem conclusos para liberação do 

respectivo Alvará Judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 4012 Nr: 304-21.1999.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enori Junges, Angelina Soares de Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Coldebella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Almeida 

Costa - OAB:201189/SP, VICTOR HENRIQUE SAKAI FUJIMOTO - 

OAB:17325

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 54/2007 – CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que não houve a intimação dos advogados da parte requerida na certidão 

do DJE de fls.234, por não estarem cadastrados no Sistema Apolo, 

impulsiono estes autos com a finalidade reenviar a sentença de fls. 

232/233 para publicação para os mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56847 Nr: 2328-94.2014.811.0044

 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 Madalena Pereira Santana

 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 da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de fls 122/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 512-09.2016.811.0044

 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: Ana Rosa de Oliveira Macaubas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT
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 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 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 18347 Nr: 2426-60.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Brasil Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Corrêa Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacia Sayuri Wakasugi - 

OAB:176.135, Ademar Fronchetti - OAB:25819, David Pereira Garcia 

Júnior - OAB:51126, Eutichiano Davi Neto - OAB:3801/RS, Jairo Jorge 

Viegas de Oliveira - OAB:9.498, Luciane Marques Rache - 

OAB:32487/RS, Romeu João Remuzzi - OAB:6.124, Vanderlei de 

Souza Ramos - OAB:6380/RS

 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 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 18347 Nr: 2426-60.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Brasil Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Corrêa Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacia Sayuri Wakasugi - 

OAB:176.135, Ademar Fronchetti - OAB:25819, David Pereira Garcia 

Júnior - OAB:51126, Eutichiano Davi Neto - OAB:3801/RS, Jairo Jorge 

Viegas de Oliveira - OAB:9.498, Luciane Marques Rache - 

OAB:32487/RS, Romeu João Remuzzi - OAB:6.124, Vanderlei de 

Souza Ramos - OAB:6380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspenção requerido.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000643-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DALLA VECHIA (AUTOR(A))

LARA MOERSCHBERGER NEDEL (ADVOGADO(A))

HOMERO AMILCAR NEDEL (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA OAB - 846.161.301-59 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000643-93.2018.8.11.0044. 

AUTOR(A): FERNANDA DALLA VECHIA PROCURADOR: LUCINEIDE 

TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA RÉU: GISELE MAROSTICA DE 

OLIVEIRA FEITOZA DINIZ Vistos. Compulsando detidamente o feito, 

verifico que a requerente pugnou pela concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência de recursos, 

contudo, a declaração de pobreza juntada com a inicial implica mera 

presunção relativa da hipossuficiência financeira declarada, que pode 

ceder ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade 

financeira. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o 

Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 20 de agosto de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76986 Nr: 755-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Sacotem Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manuel Martinho, Manuel Martinho 

Junior, Jose Martinho Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Araujo da Costa - 

OAB:15134/MT, Renato Cesar Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otávio Bertozo Reis - 

OAB:3038/MT

 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 executada para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento 

provisório da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

520, §1º combinado com o artigo 525 e artigo 527, do Código de Processo 

Civil.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50568 Nr: 2078-32.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Lima Souza ME, Robert Lima Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERT LIMA SOUZA ME, CNPJ: 

08058988000151 e atualmente em local incerto e não sabido ROBERT 

LIMA SOUZA, Cpf: 03074317116, 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: 26/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ROBERT LIMA SOUZA ME e 

ROBERT LIMA SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA 20113235- Dívida Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3235/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/11/2011

 - Valor Total: R$ 24.709,88 - Valor Atualizado: R$ 24.709,88 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido e determino ao Sr. 

Oficial de Justiça que providencie o cumprimento do mandado 

i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  r e c o l h i m e n t o  d a 

diligência.Intimem-se.Paranatinga/MT, 11 de dezembro de 2017.Fabio Alves 

CardosoJuiz 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, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.
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Paranatinga, 13 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55647 Nr: 1492-24.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEY VIEIRA DA ROCHA, Cpf: 

98821407187, Rg: 2667839-0, Filiação: José Domingos Vieira da Rocha e 

Laudelina Lima da Rocha, data de nascimento: 08/06/1983, brasileiro(a), 

natural de Osvaldo Cruz-SP, solteiro(a), mecânico. 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 EM PARTE o pedido 

inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de:1.CONDENAR o requerido ao pagamento mensal à sua filha MARIANA 

APARECIDA PERUCHINI VIDORI DA ROCHA, a título de pensão alimentícia, 

o valor de 30% do salário mínimo vigente, hoje correspondente a R$ 

264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), acrescido de 50% das 

despesas extraordinárias, devidamente comprovadas pela autora, 

referente a material escolar e despesas médicas, o qual deverá ser 

depositada na Conta Poupança n° 459321, Agência 0802, Sicredi, em 

nome da genitora;2.CONCEDER A GUARDA DEFINITIVA da menor 

MARIANA APARECIDA PERUCHINI VIDORI DA ROCHA em favor de sua 

genitora ANGELA-IANE PERUCHINI VIDORI, a fim de que produza efeitos 

jurídicos e legais, expedindo-se o respectivo termo;3.ESTIPULAR que o 

direito de visitas será exercido de maneira livre pelo requerido. Torno 

definitiva a liminar concedida às fls. 18/19.Sem custas e despesas 

processuais.Deixo de condenar o requerido em honorários advocatícios, 

ante a EC 80/14, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao 

Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor. Nessa toada:AGRAVO REGIMENTAL - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM 

ADVENTO DA EC Nº 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA 

MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda 

Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria 

Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o 

pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme 

precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. A decisão monocrática 

impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste 

Sodalício. 3. Recurso não provido. (AgR 21525/2016, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 01/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias.Ciência ao representante do Ministério 

Público.Intime-se o requerido.Expeça-se o termo de guarda definitiva.Saem 

os presentes intimados.Sentença publicada em audiência.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo”. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Eu, Edinaldo Pedro Ferreira da Silva Filho (estagiário 

de gabinete), que o digitei. MYRIAN PAVAN SCHENKELJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 13 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50685 Nr: 2198-75.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Cracco - ME, Regiane Cracco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 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, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 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.: 16825 Nr: 907-50.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Etel de Oliveira Monteiro - OAB:61079-RS, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Luciana Rosa Gomes - 

OAB:7848-B

 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, no prazo de 10 (dez)dias, manifestar acerca da Certidão 

do Oficial de Justiça de fl. 215, bem como no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 7214 Nr: 737-54.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 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, no prazo de 10 (dez)dias, manifestar acerca da Certidão 

do Oficial de Justiça de fl. 118, bem como no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6045 Nr: 44-70.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 
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Certidão do Oficial de Justiça de fl. 145, bem como no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 28286 Nr: 1281-27.2010.811.0044

 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: Emilia Brigida 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: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88654 Nr: 1859-09.2018.811.0044

 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: Batista Nunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE

TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por BATISTA NUNES DE SOUZA, por 

intermédio da

Defensoria Pública, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando 

que, atualmente

com 42 (quarenta e dois) anos de idade, necessita que lhe seja fornecido 

o medicamento de

uso contínuo "XARELTO 20MG", conforme relatório médico. Pugnou, em 

sede de tutela

de urgência, o fornecimento pelo requerido do referido medicamento, além 

de tratamento

integral de sua saúde. Com a inicial, juntou os documentos de fls. 11/17.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico carreado às fls. 18.

Instada a se manifestar (fls. 26), a parte autora carreou o petitório e

documentos de fls. 30/32.

O Ministério Público se manifestou às fls. 35/36.

Decido.

De início, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência requerida

na inicial, ressalto que a Lei Federal n° 8.437/92, em seu artigo 1°, 

parágrafo 3°, dispõe que

não será cabível, contra atos do poder público, medida liminar que esgote, 

no todo ou em

parte, o objeto da ação.

Não obstante, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a

admissibilidade da concessão de medi

apesar das limitações legais apresen

ar contra ato omissivo do poder público,

PODER JUDICIARIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PARANATINGA GABINETE DA r VARA Ressalta-se, outrossim, que a 

admissibilidade da medida opera-se exclusivamente em casos 

excepcionais, com o propósito de confirmar a garantia constitucional da 

devida tutela jurisdicional, aplicando-se aos casos em que a sua negação 

poderia culminar com o definhamento do direito ou de definida situação 

fática (Precedentes: SI], AgRg no Ag 842.866/MT; REsp 904.204/R5; REsp 

840.912/RS; AgRg no Ag 747.806/RS; AgRg no Ag 1.299.000/R5). 

Contudo, in casu, o pedido liminar não merece deferimento. Explico. Como 

se sabe, a tutela de urgência é medida cabível quando houver prova da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (NCPC, art. 300). Tal providência, porém, não depende única e 

exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. Incumbe à parte 

autora, ainda, demonstrar que o simples trâmite processual pode 

acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. A respeito das 

demandas que envolvem a saúde, o E. Superior Tribunal de Justiça definiu 

critérios para fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS, 

verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 

DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES 

DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER 

EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação,

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE PARANATINGA

GABINETE DA 2' VARA

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 o tratamento da moléstia,

dos fárnzacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar 

com

o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA 

do

medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não 

provido.

Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (ST' - REsp:

1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES,

Data de Julgamento: 25/04/2018, Si - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação:

Die 04/05/2018).

No caso dos autos, não há dúvida acerca da relevância das alegações da

parte requerente, porquanto logrou comprovar ser portadora de moléstia.

No entanto, conforme se depreende do parecer do Núcleo de Apoio

Técnico (NAT) de fls. 21/22, há medicamento substituto daquele pleiteado 

pela parte

requerente na inicial e, instada a comprovar a ineficácia do fármaco, 

deixou de carrear

documento idôneo neste sentido.

Desta feita, uma vez não estando evidente a probabilidade do direito

autoral, não há falar-se em concessão da tutela de urgência.

Não se pode olvidar, ademais, que ao magistrado é conferido o exercício

do poder geral de cautela, o que deve ser aplicado no caso dos autos, 

notadamente diante

da função pública que permeia o processo, como forma não só de 

realização de direitos

individuais, Mas sobretudo como forma de preservação do equilíbrio e 

ordem jurídica,

social, econômica e politica.

Outrossim, sem prejuízo, poderá a parte autora demonstrar, a qualquer

tempo processual, a probabilidade do direito vindicado, bem , como a 

urgência iecg/ :

,

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE PARANATINGA

GABINETE DA r VARA

emergência no fornecimento do fármaco, de maneira que a medida 

buscada seja

reapreciada, ante o direito em que a ação encontra-se consubstanciada.

Com essas considerações, porque ausente um dos requisitos exigidos

pelo art. 300, do NCPC - periculum in mora -, INDEFIRO a tutela de urgência 

vindicada

pela parte autora.

Por fim, haja vista que inadmissível a autocomposição no caso sub judice

(NCPC, art. 334, § 40, II), CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar a 

ação no prazo

legal, fazendo constar às advertências legais do artigo 344 do novel 

Código de Processo

Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 58379 Nr: 3308-41.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Bernardo do Nascimento

 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, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000430-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MAURO BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

OLINDA BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 15 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI PROCESSO n. 

1000430-87.2018.8.11.0044 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: ALVARÁ 

JUDICIAL (1295) REQUERENTES(S): Nome: OLINDA BORGES DO 

NASCIMENTO Nome: ADEVAIR BORGES DO NASCIMENTO Nome: MAURO 

BORGES DO NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) 

terceiro interessado para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da 

petição inicial segue abaixo, bem como para, querendo, habilitarem-se nos 

presentes autos, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DESPACHO/ DECISÃO: Em anexo. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, DAENE ALVES BRAGA, digitei. Paranatinga/MT, 4 de outubro de 

2018. Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91057 Nr: 2003-46.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE VIANA SANTOS, ANTONIO ROGUINEI 

LIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9.424, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 FINALIDADE: intimar os advogados dos denunciados para comparecerem 

à audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 17 de outubro 

de 2018, às 13h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 1359-74.2016.811.0023

 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: JOAO LUIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBERTY GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER DALTREY GOMES 

FEIJO - OAB:22.270/0

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no Distrito 

União do Norte, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138427 Nr: 3040-75.2017.811.0013

 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 Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de Ref: 35, bem como da manifestação de Ref: 33, 

acolho o pedido de nulidade e declaro a nulidade da certidão de trânsito 

em julgado de Ref: 24.

Intime-se o autor da sentença de Ref: 19.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114309 Nr: 1685-64.2016.811.0013

 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: ANTONIO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 65, INTIMO as partes, 

por meio de seus procuradores, para que ciente fiquem do retorno dos 

autos ao juízo de primeiro grau e, assim, manifestem requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122716 Nr: 4738-53.2016.811.0013

 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: JOÃO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 85, INTIMO as partes, 

por meio de seus procuradores, para que ciente fiquem do retorno dos 

autos ao juízo de primeiro grau e, assim, manifestem requerendo o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145312 Nr: 5825-10.2017.811.0013

 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): Mauro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Oficie-se ao Juízo da 3º Vara solicitando cópias das mídias do processo 

criminal, juntando-as nos autos, após, voltem conclusos para sentneça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126348 Nr: 6419-58.2016.811.0013

 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): Nilton Cezar Simão, Iderlange Serafim 

Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A, Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se acerca 

da proposta de honorários requeridos em ref.135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139131 Nr: 3300-55.2017.811.0013

 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: JAERCIO MALAQUIAS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY QUIRINO DE SOUZA - 

OAB:2488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio promovido por JAERCIO MALAQUIAS 

FREIRE e ROSANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA FREIRE.

Pedem a homologação da transação apresentada em Ref: 71.

É o relatório. Passo a decidir.

As partes pleiteiam em juízo a decretação do divórcio.

Da análise dos autos verifico que pedido deve ser deferido.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de Ref: 71 para que produzam 

seus efeitos jurídicos e legais e decreto o DIVÓRCIO, forte no art. 226, 

parágrafo 6º, da Constituição Federal, de JAERCIO MALAQUIAS FREIRE e 

ROSANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA FREIRE.

A autora voltará a usar o nome de solteira, sendo ROSANIA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA.

Expeça-se Mandado de Averbação junto ao serviço Notarial competente.

Expeça-se Termo de Guarda dos menores em favor da genitora.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115997 Nr: 2200-02.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE ARAUJO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalhos 

Médicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA LORENZO NIECE - 

OAB:43589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, devendo ser expedido para tanto o competente Pré-Alvará.

Após, encaminhem-se os autos ao contador judicial para elaboração de 

cálculo atualizado da dívida.

Juntado os cálculos, dê-se vistas às partes para que se manifestem em 

dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146029 Nr: 6161-14.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ormezinda Ruela de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

75, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52305 Nr: 3558-46.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Paula Coelho Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Pontelac Ltda, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Indefiro o pedido de nomeação de outro perito, vez que o laudo pericial e 

seus esclarecimentos são suficientes para o desinde da causa.

Às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45972 Nr: 2600-94.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Antunes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 Ao requerente quanto à impugnação aos cálculos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36882 Nr: 4292-02.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vellox S/A - Fomento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nelson Badziak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ODETE BADZIAK - 

OAB:67720

 Intime-se para dar prosseguimento sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 56158 Nr: 1682-22.2010.811.0013

 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: Luis Phellipe Alves Monteiro-Menor, Jéssica Alves 

Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tiago Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55694 Nr: 1201-59.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Candido Bernardo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51841 Nr: 3139-26.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMFS, Marcia Cristina da Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnio Wesley da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17627 Nr: 1587-36.2003.811.0013

 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: Adalberto de Freitas Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getúlio de Lima Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - 

OAB:19273/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81802 Nr: 4002-74.2012.811.0013

 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: Luciano Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana 

de Rio ranco - Ccoperb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239

 Intime-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178683 Nr: 8451-65.2018.811.0013

 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: Nivaldo Pereira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE, Ingrid Mara 

de Oliveira Poche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Justificação para o dia 30.10.2018, às 13h00, 

primeiro horário livre em pauta.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 64136 Nr: 183-32.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Ferro Cervelati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 1563-27.2011.811.0013

 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: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, 

José Francisco Brito Eusebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Redigolo 

Novaes - OAB:100882

 Intime-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84088 Nr: 1555-79.2013.811.0013

 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): José Luiz Vicente, José Luiz Vicente-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 1366-38.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio TRF para apreciação e julgamento, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 177141 Nr: 7777-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E S BORGES SERVICOS EIRELI ME, Eugenio Silva 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166261 Nr: 3281-15.2018.811.0013

 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: Valdemar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON HUDSON MACHADO 

- OAB:15642/O

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19.12.2018, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168109 Nr: 4190-57.2018.811.0013

 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: JOSÉ ALMERINDO ALMIRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a audiência agendada para o dia 25/10/2018 às 16h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126382 Nr: 6431-72.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGT, VFG, JFG, VFG, WFG, CFG, AFG, SFG, ZFG, IFG, 

FFGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IRACEMA LOPES BOEIRA 

SANTOS - OAB:6417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de entrevista para o dia 13/12/2018 às 17h00. Cite-se 

e Intime-se o requerido. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119593 Nr: 3424-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHOS CONSULTORIA LTDA, MIRIAM 

APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

RELATÓRIO

JOÃO RODRIGUES DA SILVA ajuizou a presente Ação de Rescisão 

Contratual cumulado com Indenização por Danos Morais e Materiais e 

Antecipação da Tutela em face de ATHOS CONSULTORIA LTDA e MIRIAM 

APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE, ambos qualificados nos autos.

Narra o autor que:
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“O Requerente comprou dos Requeridos o imóvel identificado como Lote n. 

06 da Quadra n. 26, medindo 469,54 M2, no loteamento Parque Santa Cruz 

II, nesta cidade de Pontes e Lacerda-MT, pelo valor de R$ 58.000,00 

(cinquenta e oito mil reais), a vista, em moeda corrente nacional, conforme 

contrato de compra e venda de bem imóvel. A negociação foi realizada no 

dia 14 de Janeiro de 2016, a posse do imóvel foi entregue de forma 

imediata ao Requerente, ficando acordado que o imóvel estava à 

disposição para transferência em Cartório, mas, só poderia ser 

transferido, 60 dias após a data da negociação, e as despesas de 

transferência seriam por conta dos Requeridos, conforme cláusula 

terceira do contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda 

os Requeridos informaram que a matrícula do imóvel estava registrada no 

Cartório de Registro de Imóvel de Pontes e Lacerda (1º Ofício) sob 

Matrícula n. 18.584, como se verifica na cláusula segunda do referido 

contrato”.

Narra ainda que:

“Requerente aguardou os 60 dias e quando procurou o Cartório para 

iniciar o processo de transferência, descobriu que foi enganado pelos 

Requeridos. Os Requeridos, na data de 26 de fevereiro de 2016, ou seja, 

42 dias após a venda do imóvel ao Requerente, vendeu o mesmo imóvel 

da Matrícula n. 18.584 para outra pessoa, Juliana Carvalho Pimentel, 

conforme certidão de inteiro teor do imóvel. Também foi constatado que o 

imóvel que o Requerente adquiriu, não foi o Lote n. 06 da Quadra n. 26 e 

sim o Lote n. 02 da Quadra 27, medindo 469,54 M2, conforme certidão de 

inteiro teor do imóvel da Matrícula n. 18.584”.

Por fim narra que:

“O Requerente procurou os Requeridos para resolver a situação, e mais 

uma vez foi enganado. Os Requeridos passaram 02 cheques no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil) reais cada um, vencíveis em 18/04/2016 e 

08/05/2016, da Caixa Econômica Federal, em nome da pessoa física 

MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE, ambos sem fundos. O 

Requerente procurou novamente os Requeridos, e outra vez foi 

enganado. Os Requeridos fizeram um instrumento particular de confissão 

de dívida para devolver o valor ao Requerente, em 06 (seis) parcelas de 

R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais) cada uma, sendo a primeira 

vencível em 15/06/2016, mas também não cumpriram”.

Juntou os documentos que entendeu necessário.

Deu à causa o valor de R$ 93.200,00.

Requereu o recebimento da inicial, o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judicial, a citação do requerido e, ao final, procedência dos 

pedidos contidos na peça.

Recebida a inicial, o benefício da gratuidade judicial deferido, o pedido de 

tutela antecipada foi indeferido e foi determinada a citação do requerido. 

(Ref: 04)

Não localizado, foi realizada a citação por Edital em face do requerido, 

sendo que, decorrido o prazo ‘in albis’ para resposta, foi nomeado curador 

especial que apresentou contestação por negativa geral. (Ref: 67)

Impugnação em Ref: 71.

Em Ref: 84 o processo foi saneado e em Ref: 96 foi designada audiência 

de instrução.

Realizado audiência de instrução, foi ouvido o autor e duas testemunhas. 

(Ref: 117)

Alegações finais pelo autor em Ref: 127.

Alegações finais pelo requerido em Ref: 128.

Relatado. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Alega o requerido incompetência deste Juízo eis que o contrato que 

celebrou a compra e venda do imóvel objeto da lide, em sua cláusula 9ª, 

estabelece a Comarca

de Cuiabá - MT como foro de eleição para a solução de litígios referentes 

ao negócio jurídico (fl. 15).

Vê-se que não se tratando de contrato de adesão a cláusula de eleição de 

foro como acordada pelas partes deve prevalecer, devendo ser remetido 

os autos em epígrafe ao Juízo competente.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto acolho a preliminar de incompetência territorial para 

declinar de competência para análise e julgamento dos autos em epígrafe 

ao Juízo Cível da Comarca de Cuiabá – MT, devendo o presente feito ser 

remetido a este.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945 /O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 

OAB:21.616/ O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - OAB:21.616/O

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166439 Nr: 3381-67.2018.811.0013

 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: Cícero Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retiro de pauta diante da manifestação recíproca de desinteresse na 

conciliação.

Ao requerente para que se manifetse acerca das preliminares arguidas na 

peça de defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48803 Nr: 517-71.2009.811.0013

 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: Natalina Maria Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeon Rocha da Silva, Sebastiana Alves da 

Silva, Mara Silvia Barbosa de Freitas, Pedro Cesar Roque Faria, Ivania 

Maldonado Romam Faria, Elmisson Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B, Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117306 Nr: 2660-86.2016.811.0013

 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): ANTONIO JOCAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102389 Nr: 3102-86.2015.811.0013

 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: EMILIA DA CONCEIÇÃO PINTO LADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1407-63.2016.811.0013

 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: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:OAB/MT 3.498-A

 Certifico que até a presente data a parte requerida não foi intimada da 

sentença, assim procedo a intimação da mesma por meio de seu 

advogado para manifestar-se acerca da sentença de ref.104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 165437 Nr: 2891-45.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 29 de 

janeiro de 2019, às 15:00 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111252 Nr: 606-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: felipe andres acevedo Ibanez - 

OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

Após, arquivem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE VEICULOS BATIDOS LTDA - ME (AUTOR(A))

WESLEY JUNQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER COSTA NOGUEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000667-20.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$55,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 4 de outubro de 

2018. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário 

- Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001675-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAYANE CRUZ COSME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001675-32.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARCOS PAULO DA SILVA RÉU: ADAYANE CRUZ COSME Vistos. 

RECEBO as petições de id’s. 14871534 e 14871589 como emenda da 

inicial. Todavia, em razão da guarda de fato é exercida unilateralmente 

pela ré, INCLUA-SE o menor L. P. C. da S, na qualidade de réu, 

devidamente representado por sua genitora e corré. Trata-se AÇÃO DE 

GUARDA PROVISÓRIA C.C. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REGULARIZAÇÃO 

DE VISITAS E OFERECIMENTO DE ALIMENTOS ajuizada por MARCOS 

PAULA DA SILVA contra L. P. C. da S, representado por sua genitora e 

coautora ADAYANE CRUZ COSME. Extrai-se da narrativa inaugural que o 

autor se encontra separado da ré com quem teve um filho, ora corréu. A 

partir do término da relação amorosa, o autor passou a ter dificuldades de 

acompanhar o desenvolvimento de seu filho, uma vez que a ré o impede, a 

despeito da mesma não estar dispondo dos cuidados necessários à 

criação de sua prole. Diante disso, sabendo das obrigações concernentes 

ao poder familiar, pretende oferecer alimentos provisórios no patamar de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, sem prejuízo da 

concessão da tutela antecipada no sentido de conceder a guarda 

provisória do infante e, subsidiariamente, fixar o direito de visitas. Juntou 

documentos nas folhas retro. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. De proêmio, insta salientar que as preocupações trazidas pelo 

autor são valiosas e louváveis. Não se questionam as dores do 

afastamento entre pai e filho, tampouco, as preocupações que o 

acompanham quanto ao pleno desenvolvimento do infante. No entanto, não 

há qualquer notícia, nos autos, que desabone a conduta da ré e, 

tampouco, que o menor, L. P. C. da S, esteja em situação de risco por 

estar com a mãe. A ausência de provas, nesse sentido, não permite a 

fixação da guarda, ao menos, neste momento processual, em favor do 

autor. Nesse sentido, os julgados da 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA DOS FILHOS MENORES EM FAVOR DO 

GENITOR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO 

REGIME DE VISITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Inexistindo no instrumento 

qualquer adminículo de prova a evidenciar que os interesses dos menores 

não vêm sendo atendidos a contento pela genitora, mostra-se 

recomendável a manutenção do arranjo familiar tal como se encontra, sob 

pena de se comprometer novamente a rotina das crianças, sem prejuízo 

de que, sobrevindo novos elementos de convicção, esta situação seja 

revista. 2. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70049940067, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

30/08/2012)” A alegação de que: (i) o autor está sofrendo cerceamento de 

seu direito de visitação, sem qualquer elemento que evidencia a alegação, 

não possui relevância para fixação da guarda provisória unilateral em 

favor do autor, neste momento processual, uma vez que será amplamente 

discutida nos autos, a fim de preservar o direito de convivência e o pleno 

desenvolvimento do infante e, se for o caso, após regular instrução 

processual, o direito de visitas. Em arremate, sinalo que alterações de 

guarda devem ser sopesadas com cautela pelo juízo, considerando as 

drásticas consequências que podem advir a menor, sobretudo quando se 

trata de criança de tenra idade, como é o caso dos autos, como se vê da 

certidão de nascimento de L. P. C. da S (id. 14617973), atualmente com 2 

meses de idade. Ainda, é de reiterar que não há qualquer indicativo, por 

mínimo que seja, de que a ré não esteja dispensando ao filho os cuidados 

necessários, o que poderia ensejar a postulada fixação de guarda em seu 
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favor. Aliado a isto, a hipótese é de indeferimento do pleito tutelar 

provisório de urgência, o que acarreta, inclusive, na impossibilidade, neste 

momento de se fixar o direito de visitas, diante da ausência de 

comprovação do pleito alegado. Por fim, ausentes os pressupostos legais 

à concessão do pleito, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido 

de concessão da guarda provisória e regulamentação do direito de visitas. 

DEFIRO a oferta de alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, nos termos do art. 24 da Lei n. 5.478/68, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a 

serem pagos mensalmente e todo dia 15 (quinze) de cada mês, a partir da 

citação. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça aos autores, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, 

nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do dispositivo contido no art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h00min. Na hipótese 

da sessão restar frutífera, COLHA-SE a manifestação do Ministério 

Público, por meio de remessa dos autos e, na sequência, à conclusão. 

Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que 

compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

PROCEDA-SE estudo psicossocial na residência da parte requerente, pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias. Com a 

juntada do relatório psicossocial, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem. Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas 

acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RENATO VITAL (AUTOR(A))

SELIO SOARES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

JANAINA RIBEIRO DE SOUZA VITAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WANESSA MORAIS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000585-86.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 38.930,19; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda , 10 de setembro de 

2018 Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001043-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. T. R. M. (ADVOGADO(A))

B. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001043-06.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: MADALENA DE FÁTIMA 

RODRIGUES Vistos. BANCO PAN S.A., qualificado nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO, também qualificada nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de folhas retro. Em ato contínuo, o autor requereu a 

desistência do processo (id. 14009200). 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, observando-se, todavia, o 

recolhimento efetuado por ocasião da distribuição da petição inicial. DEIXO 

de determinação o acesso ao Renajud, uma vez que a inserção da 

restrição não foi efetuada. 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, 4 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001037-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001037-96.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$15,581.56; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a parte Requerida não contestou a presente ação, embora 

devidamente citada , conforme consta juntada da diligencia de ID 

14985527, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e 

Lacerda, 4 de outubro 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE FERNANDA STURMER (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

L A C E R D A  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1001323-74.2018.8.11.0013; Valor causa: $37,480.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[DIREITO DE IMAGEM, 
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que a Contestação (ID 15703961), é Tempestiva. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação no prazo legal. Pontes e Lacerda, 4 de outubro de 2018 

LAUDICEIA SOUZA SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104849 Nr: 4098-84.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista ao executado para que apresente Impugnação aos 

Embargos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6205 Nr: 2137-70.1999.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Funerária Paz Eterna Ltda, Alci Costa Mozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joadir Tejada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danny Kelso Tejada - 

OAB:9919/MT, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6072-B/MT

 Autos nº 2137-70.1999.811.0013

Código 6205

Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria o montante depositado, atualizado e vinculado 

nos autos.

A despeito dos depósitos voluntários realizados pelo executado nos 

autos, vislumbro que a exequente se manifestou nas fls. 656/657 no 

sentido de colocar à disposição do depositante, ora executado, os valores 

consignados, em descompasso com a finalidade do procedimento 

executivo que é a satisfação do crédito exequendo (NCPC, art. 904, inciso 

I).

Isto posto, INTIME-SE a exequente na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a pretensão deduzida nas 

folhas retro, no sentido se pretende renunciar o crédito exequendo.

Na inércia ou persistindo a pretensão para o recebimento do crédito, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor da exequente, 

devendo a credora apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

acima estabelecido, mediante a dedução da quantia recebida.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139737 Nr: 3593-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRR, MGRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, 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. 33, abro vistas dos autos ao Núcleo de 

Práticas Juridicas, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49185 Nr: 5689-91.2009.811.0013

 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 Adriana Vilela Goulart, Cláudia Vilela Goulart 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Tarcisio de Vilela Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, Weder De Lacerda Silva - OAB:18.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, até a presente data não houve 

resposta ao oficio n. 469/2017 de fls. 362, já reiterado conforme oficio nº 

210/2018 de fls. 393. Sendo assim, em cumprimento ao provimento 

56/2007 CGJ, encaminho os autos à parte autora para manifestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112156 Nr: 946-91.2016.811.0013

 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 APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, devidamente 

qualificado, interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

98/101, alegando a ocorrência de contradição na sentença proferida às 

fls. 93/94.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto relatório. 

Decido....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 omissão/contrariedade na sentença de fls. 

93/94, 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 a sentença lançada às fls. 

93/94.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134245 Nr: 1030-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMA, APAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAXHOEMBER DAMACENO SILVA, Cpf: 

00301847118, Rg: 13246988, brasileiro(a), casado(a), pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 
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expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 5.437,94 (Cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e 

noventa e quatro centavos)

Resumo da Inicial: As partes realizaram acordo extrajudicial de alimentos 

gravídicos, no dia 11 de março de 2016, às 14:00 horas, no Centro de 

Conciliação de Ponte e Lacerda, em que foi fixado valor de prestação 

alimentar de 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo vigente no 

país, que perfaz hoje a quantia de R$ 206,14, devendo o pagamento ser 

efetuado até o dia 10 de cada mês. Além da prestação alimentar, no 

acordo foi estabelecido que refere a pensão alimentícia em atraso, o 

executado pagaria a quantia de R$ 4.000,00 reais, que seria depositado 

até a data de 11 de junho de 2016. Veja-se que todas essas parcelas têm 

natureza alimentar, de modo que cabível execução pelo rito do art. 918 e 

seguintes do CPC/15. Da quantia total de R$ 4.000,00, o executado pagou 

apenas R$ 200,00. E referente a pensão alimentícia, o executado pagou 

somente o primeiro mês, deixando o restante sem pagar até a data de 

hoje. Assim, aplicando correção monetária com base no IGP-M e juros de 

1% ao mês, o executado deve o valor corrigido de R$ 5.437,94.

Despacho/Decisão: Vistos.CITE-SE a parte executada 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).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, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 03 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105541 Nr: 4369-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 180. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166982 Nr: 3628-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pio Neto Vilela Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Tarcisio de Vilela Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 642, § 2º do Novo CPC, CITE-SE, por meio de 

mandado, o espólio de Tarcísio de Vilela Goulart, na pessoa da 

inventariante CLÁUDIA VILELA GOULART GARCIA para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar concordância ou não, quanto ao pedido formulado 

pelo autor.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90552 Nr: 2237-97.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdJA, ADdS, MGDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWGdC, MDdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 84/86 é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para apresentação de impugnação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12760 Nr: 166-45.2002.811.0013

 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: KTeS, PCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:SP/179.299, Danielle Cristina Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT, Fábio Souza Ponce - OAB:9.202/MT, Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, Jaqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT, Oscar 

Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 605/608, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ e em cumprimento ao teor do despacho de fl. 

604, abro vista dos autos às partes para que se manifestem, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130309 Nr: 8283-34.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105669 Nr: 4423-59.2015.811.0013

 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: Carlos Gomes de Andrade, Rosa Gomes de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148679 Nr: 7260-19.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Rosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 10 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101851 Nr: 2874-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, REDESIGNO a presente audiência para o dia 30/10/2018 às 

17hr00min II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169680 Nr: 4738-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos, VALDE JOSÉ 

DE BARROS, JOSUÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335/MT, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, JOÃO GABRIEL B. P. 

ESPÓSITO - OAB:23.778/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. REDESIGNO a audiência para 

oitiva da testemunha Eber Dos Santos para o dia 15/10/2018 ás 

13hr00min. II. Comunique-se o juízo deprecante. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. INTIME-SE. 

V.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87879 Nr: 5599-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON THADEU VITA 

FERREIRA - OAB:28410, Gustavo Guilherme Costa Salazar - 

OAB:11519-n/MT, Pedro Pereira Campos Filho - OAB:12071

 Vistos.

Não obstante o teor do Ofício acostado às fls. 304/317, verifico que o 

delito apurado nos autos trata-se de crime contra a vida de competência 

do Tribunal do Júri, desta feita, DETERMINO que o armamento referente a 

estes autos permaneçam, excepcionalmente, acondicionados nas 

dependências deste Fórum, eis que ainda interessa a instrução 

processual.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Comunique-se à Autoridade Policial.

Ademais, cumpra-se a decisão de fls. retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102726 Nr: 3250-97.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Lopes Belem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONIVALDO LOPES BELEM, Cpf: 

09645793750, Rg: 3392380, Filiação: Izaura Lopes Belem e Jose Antonio 

Belem, data de nascimento: 08/05/1975, brasileiro(a), natural de 

Linhares-ES, convivente, Telefone 6596672179. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscritor, no exercício de suas 

funções que lhe são conferidas pelo artigo 129, I, da CRFB/1988 de 1988, 

artigo 24 e seguintes do Decreto Lei Federal n.º 3.689/1941 (CPP) e artigo 

25, inc. III, da Lei Federal n.º 8.625/93 (LOMP), vem, com base nos Autos 

de Inquérito Policial, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de: 

RONIVALDO LOPES BELEM, epíteto "BELEM", brasileiro, convivente, 

vendedor, nascido em 08 de maio de 1975, natural de Linhares/ES, filho de 

José Antônio Belém e Izaura Lopes Belém, RG n° 3392380 SSP/ES e CPF 

n° 096.457.937-50, residente e domiciliado na Rua São Paulo, s/n, Bairro 

Luz do Sol, Cáceres/MT, telefone: (65) 9667-2179; vez que, na forma do 

art. 69, do Decreto Lei Federal n.O2.848/1940 (Código Penal), incorreu nas 

seguintes condutas delitivas: (i) artigo 180, caput, do Código Penal e (ii) 

artigo 311, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos, etc.CITAÇÃO POR EDITALSolicitará diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional informação acerca de estar o 

acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado (art. 1.376, 

§1º, da CNGC-TJMT).Em caso negativo, cite-se por edital, na forma do art. 

1.376 da CNGC-TJMT e art. 361 do Código Penal.DOS BENS 

APREENDIDOS-ARMAS DE FOGO: Determino a remessa do armamento ao 

Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de 

segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do art. 25 da Lei 

10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do Decreto 5.123/2004, na 

redação dada pelo Decreto 8.938/2016. Comunique-se à Direção do Foro 

para cumprimento, certificando-se nos autos.-ENTORPECENTES: Autorizo 

a destruição dos entorpecentes apreendidos nos autos, na forma dos art. 

50 e 50-A da Lei 11.343/2006. Comunique-se à Autoridade Policial.

-OUTROS BENS: Certifique-se quanto à alienação antecipada dos bens 

móveis sujeitos a deterioração, conforme art. 144-A do Código de 

Processo Penal.DA PRISÃO PREVENTIVAConsiderando a presença dos 

requisitos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, é necessária a 

prisão preventiva do acusado por conveniência da instrução processual e 

para garantia da aplicação da lei penal, em razão da sua evasão do distrito 

da culpa sem informar endereço nos autos.Assim, DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado RONIVALDO LOPES BELEM, qualificado nos 

autos.Expeça-se mandado de prisão por meio do BNMP, com prazo de 

validade idêntico ao do prazo prescricional, a ser encaminhado às Polícias 

para cumprimento.

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, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 29 de agosto de 2018
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Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135730 Nr: 1788-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ EDISONTENORIO DA ROCHA, Cpf: 

95233067153, Filiação: Edileusa Tenoprio da Rocha e José Pereira da 

Rocha, brasileiro(a), solteiro(a), borracheiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do INDICIADO, acima qualificado, do inteiro teor da 

decisão concessiva de Medidas Protetivas, a seguir transcrita: "(...)I. 

DIANTE DO EXPOSTO, determino que José Edison Tenorio da Rocha 

submeta-se às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de contato e 

aproximação com a ofendida, ou com testemunha dos fatos por qualquer 

meio de comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 300 (trezentos) 

metros de distância; (b) a proibição de frequentar a casa e o trabalho da 

vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da agredida; (c) 

afastamento do lar. I.I. Deixo de apreciar as demais medidas protetivas em 

razão de inexistir provas nos autos. II. Atente-se, por derradeiro, que o 

descumprimento das disposições acima transcritas ensejará ao respectivo 

transgressor em PRISÃO PREVENTIVA. III. A ofendida deverá ser 

notificada dos atos processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da 

intimação do advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 

21, Lei n. 11.340/2006). IV. O agressor deverá ser intimado pessoalmente 

acerca das medidas a serem cumpridas, bem como alertado para o fato de 

que o descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá 

implicar na sua prisão preventiva ou permanência desta, nos termos do 

artigo 20 da referida lei. V. Considerando o que preceitua o artigo 18, 

inciso III da Lei n.º 11.340/2006, cientifique-se o douto representante do 

Ministério Público, possibilitando, assim, a adoção das medidas que 

denotar pertinentes.(...)"

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro a cota ministerial e 

DETERMINO a intimação do requerido JOSÉ EDISON TENORIO DA ROCHA, 

por edital, acerca das Medidas Protetivas deferidas à Rosana Barbosa 

Ferreira, em consonância com o Enunciado 43 que aduz ” Esgotadas 

todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por 

edital das decisões de medidas protetivas de urgência” (IX FONAVID – 

Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher).Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 01 de outubro de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145684 Nr: 5988-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NORIVAL COELHO DE PAULA, Cpf: 

40584909187, Rg: 557.387, Filiação: Maria das Dores e João C. de Paula, 

brasileiro(a), solteiro(a), garimpo são vicente, Telefone 65 99615 5795. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO Indiciado, acima qualificado, do intero teor da 

decisão concessiva de Medidas Protetivas, abaixo transcrita, a seguir 

transcrita: "(...)I. DIANTE DO EXPOSTO, determino que Norival Coelho de 

Paula submeta-se às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de 

contato e aproximação com a ofendida, ou com testemunha dos fatos por 

qualquer meio de comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 300 

(trezentos) metros de distância; (b) a proibição de frequentar a casa da 

vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da agredida; (c) 

encaminhamento da ofendida ao programa oficial de proteção e 

atendimento. II. Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento das 

disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor em 

PRISÃO PREVENTIVA. III. A ofendida deverá ser notificada dos atos 

processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do 

advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 21, Lei n. 

11.340/2006). IV. O agressor deverá ser intimado pessoalmente acerca 

das medidas a serem cumpridas, bem como alertado para o fato de que o 

descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá implicar na 

sua prisão preventiva ou permanência desta, nos termos do artigo 20 da 

referida lei.(...)

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro a cota ministerial e 

DETERMINO a intimação do requerido NORIVAL COELHO DE PAULA, por 

edital, acerca das Medidas Protetivas deferidas à Maria Neuza Rodrigues 

Dias, em consonância com o Enunciado 43 que aduz ” Esgotadas todas as 

possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital 

das decisões de medidas protetivas de urgência” (IX FONAVID – Fórum 

Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 01 de outubro de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 158977 Nr: 12417-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faustino Ponhes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Logo, embora haja Núcleo da Defensoria Pública instalado e cargos de 

Defensor Público providos; o número de Defensores Públicos designados 

para atuar neste juízo não é suficiente para atender à demanda de 

processos, ou seja, ocorre desproporção entre assistidos e 

defensores.Tal circunstância é motivo ensejador da possibilidade de 

designação de advogado ad hoc (defensor dativo), consoante a 

jurisprudência consolidada do STJ e do STF.Ressalto que nesta Comarca 

existe campus do curso de Direito da UNEMAT, havendo atuação do 

Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e ávido a participar de forma 

graciosa na defesa dos réus necessitados, não havendo custo adicional 

para o Estado.Desse modo, diante de todas essas considerações, nomeio 

o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – campus Pontes e 

Lacerda/MT para a defesa do réu FAUSTINO PONHES até o final da 

demanda, de forma graciosa, sem arbitramento de honorários 

advocatícios.Intime-se o NPJ para que assuma o compromisso ou aponte o 

desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.Intimem-se a vítima, testemunhas, Ministério Público e 

Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora 

desta Comarca.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 
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compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

16/10/2018 às 14h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZULEIDE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida para apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000778-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MATUCARE CHAVE (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h10min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000895-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALHA NASCIMENTO DE LIMA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000918-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCI LOPES VILELA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRASCIELLY SOPRANI CAIRES (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000896-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ALVES TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000897-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000921-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANETE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

15h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000923-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA VIRGILA DA COSTA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

15h20min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 178007 Nr: 8138-07.2018.811.0013

 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): ANTONIO SERGIO CREPALDI, ALBANO 

CAVASSANA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: John Lester Alves Ferreira - 

OAB:24401/0

 Posto isso, DEFIRO o pedido de restituição do veículo caminhão marca 

VOLVO/FH 460 6x2t, cor branca, Placa FLL4922/BR, Chassi n. 

9BVAG20C0DE806907, mediante as seguintes condições:

a) O reboque do caminhão VOLVO/FH 460 6x2t, cor branca, Placa 

FLL4922/BR, Chassi n. 9BVAG20C0DE806907 até uma concessionária 

autorizada VOLVO, mediante guincho, para que lá seja realizada a leitura 

dos módulos com o aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica 

(VCADS PRO DA VOLVO), para que seja verificado se reprogramaram ou 

não o módulo intencionalmente ou se é simplesmente um problema elétrico, 

pelo fato de não estar sendo registrado as falhas existentes no sistema 

SCR; e

b) A comunicação prévia deste Juízo de qual concessionária autorizada 

VOLVO será encaminhando o veículo objeto da lide para realizar leitura 

dos módulos com o aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica 

(VCADS PRO DA VOLVO), para que seja verificado se reprogramaram ou 

não o módulo intencionalmente ou se é simplesmente um problema elétrico, 

pelo fato de não estar sendo registrado as falhas existentes no sistema 

SCR, devendo ser informado o endereço e CNPJ da empresa e nome e 

CPF do responsável pelo recebimento do veículo.

DEFIRO ainda a exclusão dos autos de ALBANO CAVASSANA - ME ante 

a ilegitimidade passiva.

Proceda-se a inclusão no polo passivo da demanda de Fernando 

Aparecido Gonçalves.

Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 471 de 772



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 178007 Nr: 8138-07.2018.811.0013

 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): ANTONIO SERGIO CREPALDI, ALBANO 

CAVASSANA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: John Lester Alves Ferreira - 

OAB:24401/0

 Vistos.

 Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência, lavrado no dia 14 de 

stembro de 2018, em razão da prática de crime ambiental perpetrado por 

Antônio Sérgio Crepaldi e Albano Cavassana ME.

 Segundo consta os autores do fato, de forma culposa, estariam 

causando poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

Manifestação do Ministério Público pela decretação da apreensão judicial 

do veículo que se encontra retido administrativamente no pátio da Polícia 

Rodoviária Federal.

 Às fls. 36/46 os autores do fato requerendo a exclusão da demanda e a 

liberação do veículo apreendido.

Manifestação pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnando 

pelo acolhimento do pedido de exclusão e liberação do veículo apreendido 

desde que rebocado até uma concessionária autorizada da VOLVO.

É o sucinto e necessário relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se tratar de crime ambiental 

previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998 – Poluição 

Culposa, logo, não se afigura possível a restituição dos bens, por força do 

art. 25 do mesmo diploma legal.

Prevê o art. 25, §4º da Lei 9.605/99 que os instrumentos do crime 

ambiental serão alienados.

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e 

instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes 

avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras 

com fins beneficentes.

 § 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, 

garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

Neste ponto, entendo que a restituição do veículo é pertinente, vez que, 

em atenção ao laudo pericial n. 410.2.08.2018.012623-01, não houve 

conclusão se o produto é apto a causar danos ao meio ambiente, 

recomendando, no entanto, que o caminhão periciado seja encaminhado a 

concessionária, para que lá seja realizada a leitura dos módulos com o 

aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica (VCADS PRO DA 

VOLVO), pois só assim, seria possível saber se reprogramaram ou não o 

módulo intencionalmente ou se é simplesmente um problema elétrico, o fato 

de não estar sendo registrado as falhas existentes no sistema SCR.

Tem-se ainda quanto ao pedido de exclusão dos autores do fato em razão 

da ilegitimidade passiva, vislumbro que tal pleito procede parcialmente.

Da análise dos autos, verifica-se que o veículo já havia sido vendido à 

pessoa de Fernando Aparecido Gonçalves mediante contrato de compra e 

venda, devendo este figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à exclusão da pessoa de Antônio Sérgio Crepaldi, não foi 

demonstrada qualquer exclusão de responsabilidade do crime ambiental 

praticado, em tese, sendo que tal fato será apurado em momento de 

instrução.

Posto isso, DEFIRO o pedido de restituição do veículo caminhão marca 

VOLVO/FH 460 6x2t, cor branca, Placa FLL4922/BR, Chassi n. 

9BVAG20C0DE806907, mediante as seguintes condições:

a) O reboque do caminhão VOLVO/FH 460 6x2t, cor branca, Placa 

FLL4922/BR, Chassi n. 9BVAG20C0DE806907 até uma concessionária 

autorizada VOLVO, mediante guincho, para que lá seja realizada a leitura 

dos módulos com o aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica 

(VCADS PRO DA VOLVO), para que seja verificado se reprogramaram ou 

não o módulo intencionalmente ou se é simplesmente um problema elétrico, 

pelo fato de não estar sendo registrado as falhas existentes no sistema 

SCR; e

b) A comunicação prévia deste Juízo de qual concessionária autorizada 

VOLVO será encaminhando o veículo objeto da lide para realizar leitura 

dos módulos com o aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica 

(VCADS PRO DA VOLVO), para que seja verificado se reprogramaram ou 

não o módulo intencionalmente ou se é simplesmente um problema elétrico, 

pelo fato de não estar sendo registrado as falhas existentes no sistema 

SCR, devendo ser informado o endereço e CNPJ da empresa e nome e 

CPF do responsável pelo recebimento do veículo.

DEFIRO ainda a exclusão dos autos de ALBANO CAVASSANA - ME ante 

a ilegitimidade passiva.

Proceda-se a inclusão no polo passivo da demanda de Fernando 

Aparecido Gonçalves.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000402-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENHUR G. DO A. PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça em anexo

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-59.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Não havendo requerimentos pendentes de 

análise ou quaisquer outras questões a serem deliberadas, RESTITUO os 

autos à secretaria para o integral cumprimento da decisão retro. Às 

providências necessárias. Poxoréu/MT, 04 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1024105-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTINO VILELA (AUTOR(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FLORINDO NETO (RÉU)

ANSELMO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

BELMIRO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

SERAFIM FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ARMANDO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JACINTA MARIA OLIVEIRA BARRETO (RÉU)

GENY LOPES DE OLIVEIRA (RÉU)

JORDINA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

JORGE FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIS FLORINDO DE OLIVEIRA OAB - 012.193.001-79 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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POXORÉO DESPACHO VISTO, CERTIFIQUE-SE se a totalidade das partes 

encontra-se regularmente representada pelos causídicos atuantes no 

feito, uma vez que previamente à remessa dos autos a juízo diverso 

existiam pendências relativas à regularização da representação 

processual. Após, INTIMEM-SE os litigantes para, em cinco (05) dias, 

manifestarem interesse na produção de prova testemunhal, haja vista a 

longínqua data em que a providência foi deferida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 11 de setembro 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 334 Nr: 6-03.1991.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Ribeiro dos Reis Juiz, Andréia dos Reis Juiz, 

Valéria dos Reis Juiz, Alice dos Reis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova Juiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Nunes Rocha - 

OAB:MT-736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURACY RIBEIRO DOS REIS JUIZ, 

atualmente em local incerto e não sabido ANDRÉIA DOS REIS JUIZ, Cpf: 

66706840106, Rg: 0846159-7, Filiação: Juracy Ribeiro dos Reis Juiz e 

Jeova Juiz, brasileiro(a), solteiro(a), professora, atualmente em local 

incerto e não sabido VALÉRIA DOS REIS JUIZ, Cpf: 38006596115, Filiação: 

Juracy Ribeiro dos Reis Juiz e Jeova Juiz, brasileiro(a), solteiro(a), 

Telefone 4216242 e atualmente em local incerto e não sabido ALICE DOS 

REIS JUIZ, Filiação: Juracy Ribeiro dos Reis Juiz e Jeova Juiz, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE por edital os herdeiros para que, em 10 (dez) dias 

promovam os atos e as diligências que lhe incumbir, consignando que a 

omissão implicará na extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. II 

e III, do NCPC.

Despacho/Decisão: Código 334DESPACHOVISTO,Cuida-se de ação de 

inventário.Uma vez infrutíferas as intimações pessoais dos herdeiros, 

cumpra-se na integra o despacho de fl. 121.Assim, INTIME-SE por edital os 

herdeiros para que, em 10 (dez) diaspromovam os atos e as diligências 

que lhe incumbir, consignando que a omissão implicará na extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, inc. II e III, do NCPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 14 de setembro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63070 Nr: 1265-61.2013.811.0014

 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: Hilda de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eventuais Herdeiros de Francisco Assis 

Cavalcante Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVENTUAIS HERDEIROS DE FRANCISCO 

ASSIS CAVALCANTE FERREIRA, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: "DO DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

da ação de usucapião extraordinária, intentada por HILDA DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO, declarando o domínio da promovente sobre o lote nº 02, da 

quadra nº 03, Parque Rodoviário, neste Município de Poxoréu/MT". 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. Sem custas e 

honorários advocatícios em face da justiça gratuita. Precluso o presente 

decisum, EXPEÇA-SE mandado para o respectivo registro, no Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, ex vi o disposto nos artigos 167, I, 

n.28, c/c 168 e 226, todos da Lei nº 6.015/73. Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Defiro o pedido de desistência 

das testemunhas. Declaro encerrada a Instrução. Dê-se vista dos autos 

as partes para apresentarem memoriais finais, no prazo legal. 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 1378-83.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO, Filiação: 

João José de Araújo e Maria Augusta da Conceição, data de nascimento: 

26/07/1957, natural de Pirapozinho-SP, 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, DECLARO EXTINTA A MEDIDA DE 

SEGURANÇA consistente na internação ambulatorial do agente JOSÉ 

APARECIDO DE ARAÚJO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, 

inciso I, c/c 112, inciso I, todos do Código Penal.Sem custas. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e 

cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 08 de 

maio de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69245 Nr: 29-69.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Flavia Venceslau Gomes - OAB:MT 

-16.843

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

53052161415, Rg: 782.940, Filiação: Adelina Maria da Silva e Avelino 

Pereira da Silva, data de nascimento: 10/06/1967, brasileiro(a), natural de 

Murici-AL, solteiro(a), borracheiro, Telefone 66-9909.6855. atualmente em 
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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 ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, hei 

por bem julgar procedente a denúncia, para condenar o réu JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA, nas infrações do artigo 147 “caput”, por duas vezes, c/c o 

artigo 71, todos do Código Penal, c/c o artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 

11.340/06.Nesta oportunidade cumpre salientar que, tendo em vista o 

reconhecimento do crime continuado, aplicar-se-á ao réu a pena de um só 

dos crimes de ameaça, posto que se tratam de penas idênticas, com a 

exasperação prevista no art. 71, caput, do CP.A pena prevista para o 

respectivo crime é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou 

multa.Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que sua 

culpabilidade é normal ao crime em espécie. É primário nos termos da 

súmula 444 do STJ. Não há nos autos elementos que possam definir a sua 

conduta social e sua personalidade. Quanto aos motivos do crime entendo 

que desfavoráveis ao acusado já que não aceitava o fim do 

relacionamento com a ofendida. As circusntâncias também são 

desfavoráveis pois utilizou de artificio para atrair a vítima para sua 

residência, dizendo que havia quebrado tudo e iria pôr fogo na casa se ela 

não aparecesse. As consequências são as inerentes ao delito. O 

comportamento da ofendida não contribuiu para a prática do delito. Assim, 

considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) 

meses de detenção. Ante a presença da causa de aumento de pena, 

inserida no artigo 71, caput, do Código Penal, aumento-lhe a pena em um 

sexto (1/6), em razão do número de condutas delitivas praticadas pelo 

acusado (2X) (JUTACRIM; 70/304). Neste sentido, também segue os 

seguintes entendimentos jurisprudenciais: “Neste E.3º Grupo já se tornou 

pacífico o critério de vincular o acréscimo relativo à continuidade delitiva 

ao número de delitos. Quanto maior este, maior será aquele. Assim, em se 

tratando de dois crimes o aumento será o mínimo de um sexto, incidindo 

sobre a pena imposta ao crime mais grave; de três, será de um quinto; de 

quatro, um quarto; de cinco, um terço; de seis, metade, e, finalmente, de 

dois terços, quando forem sete ou mais delitos” (TACRIM – SP – Ver. 

117.450 – Rel. Juiz Ercilio Sampaio); “Deve ser aferido, levando-se em 

conta o número de vítimas ou de crimes concorrentes” (TJCrSP, ap. 

375.263 – TJRJ, ap. 10.448). Encontrando a pena de 02 (dois) meses e 10 

(dez) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de 

circunstâncias e causas modificadoras a serem levadas a 

efeito.CONSIDERAÇÕES FINAISO regime inicial de cumprimento da pena 

será o aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal).No caso em tela, 

não é cabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, nos termos do artigo 44 e incisos do Código Penal, vez ter sido 

cometido com grave ameaça.Nestes sentido, colaciono o seguinte julgado 

do Supremo Tribunal de Justiça:PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 

EM HABEAS CORPUS. ART.147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 44, I, DOCÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. O artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos que, se preenchidos, 

autorizam a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 

Todavia, na espécie, diante do crime praticado pelo recorrente (ameaça de 

morte), não resta preenchida a hipótese do inciso I do referido artigo. 2. 

Recurso não provido. 9STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 

: RHC 36539 MS 2013/0091610-0, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Julgamento: 13/05/2014, T6 – Sexta Turma, Publicação DJe em 

20/05/2014).Deixo de promover a suspensão da pena, de que trata o art. 

77 e seguintes do Código Penal, haja vista que seu prazo mínimo é de dois 

anos e suas condições similares ao regime aberto, sendo muito mais 

interessante ao réu o cumprimento das condições no regime 

aberto.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista a 

ausência de qualquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, que justifiquem a segregação cautelar, bem como a vista 

da pena a que será submetido. Tendo em vista que o acusado é pessoa 

pobre na forma da Lei deixo de condená-lo ao pagamento das custas 

processuais.Inexistem bens a serem destinados.REVOGO eventuais 

medidas protetivas deferidas nestes autos.Transitada em julgado esta 

decisão, determino:a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local;b) Oficie-se 

ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) Oficie-se ao TRE/MT d) 

Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo 

competente.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75459 Nr: 1248-83.2017.811.0014

 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: Fabiola de Moura Amorim das Neves, Ronaldo Domingos 

das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIOLA DE MOURA AMORIM DAS 

NEVES, Cpf: 06292053105, Rg: 3022815-8, brasileiro(a), casado(a), 

secretária, Telefone 066 99904 7102 e atualmente em local incerto e não 

sabido RONALDO DOMINGOS DAS NEVES, Cpf: 04766084144, Rg: 

2460414-3, brasileiro(a), casado(a), classificador de grãos, Telefone 066 

99909 3187. 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, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, “a”, do Código de 

Processo Civil, para DECRETAR O DIVÓRCIO de FABIOLA DE MOURA 

AMORIM DAS NEVES e RONALDO DOMINGOS DAS NEVES, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988.Ainda, HOMOLOGO O ACORDO em relação à guarda, 

aos alimentos e ao direito de visitas para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente para 

averbação do divórcio, juntamente com cópia desta sentença, e que a 

requerente retorne a usar o nome de solteira FABIOLA DE MOURA 

AMORIM, constando na averbação. Sem custas e despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 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.Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2017. 

Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61895 Nr: 183-92.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, 

Cpf: 45109095604, Rg: M-3.897.933, Filiação: Onofre José da Silva e Luzia 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 22/11/1962, brasileiro(a), natural 

de Arcos-MG, solteiro(a), vendedor e garimpeiro. atualmente em local 

incerto e não sabido
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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, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ADEMIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, nos termos dos artigos 107, inciso 

IV, e 109, inciso VI, c/c 112, inciso I, todos do Código Penal.Sem custas. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas, 

anotações e cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 08 de maio de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69115 Nr: 1724-92.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Batista das Dores Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONAS BATISTA DAS DORES 

COUTINHO, Cpf: 00363560181, Rg: 1596621-6, Filiação: João Francisco 

Coutinho e Maria das Dores Coutinho, data de nascimento: 15/01/1982, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, divorciado(a), pedreiro, Telefone 

66-9673-4283. 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, em consonância com parecer ministerial e da 

defesa e com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, e 

consoante parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para 

ABSOLVER o acusado JONAS BATISTA DAS DORES COUTINHO das 

acusações que lhe são feitas neste processo.Inexistem bens a serem 

destinados.REVOGO eventuais medidas protetivas deferidas nestes 

autos.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.Poxoréu-MT, 26 de 

janeiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 1200-61.2016.811.0014

 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: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Maria 

Aparecida Souza Morais, Jucilene Luiza de Souza Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCILENE LUIZA DE SOUZA MORAIS, 

Cpf: 01863014136, Rg: 1812978-1, Filiação: Jonas Alves de Souza e 

Cecilia Luiza dos Santos, data de nascimento: 29/09/1976, brasileiro(a), 

natural de Nobres-MT, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 08 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72776 Nr: 2045-93.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Alves da Silva, Douglas Costa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA, 

Filiação: Juscirlene da Costa Machado e Clovis Vieira de Oliveira, data de 

nascimento: 19/06/1997, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), 

sem ocupação lícita, Telefone (66) 9-96157298. 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 em parte o pedido formulado na denúncia para:1) 

CONDENAR o acusado ANDERSON ALVES DA SILVA, brasileiro, 

convivente, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 06/02/1997, filho de 

Milton Alves da Silva e Joselita Alves da Silva, domiciliado e residente na 

Rua 03, nº 583, Bairro Jardim Carlos Bezerra I, na cidade de 

Rondonópolis/MT, atualmente detido na unidade prisional de 

Rondonópolis/MT, como incurso nas penas do delito descrito no artigo 157, 

§2º, incisos I e II, do Código Penal c/c artigo 244-b do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.2) ABSOLVER o 

acusado DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA, em relação aos delitos 

descritos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal c/c artigo 

244-b do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo 

386, inciso V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração 

penal), do Código de Processo Penal. DOSIMETRIA:Desse modo, passo a 

dosar individualmente suas penas, em estrita observância aos artigos 68, 

caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.A pena prevista 

para o crime previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão 4 

(quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Analisadas as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, esta se mostrou 

elevada, considerando as condutas específicas praticadas pelo acusado, 

o qual foi ao local previamente à prática criminosa, dissimulando estar 

procurando emprego, demonstrando que agiu desde o início de forma fria 

e planejada a fim de levar a êxito a empreitada delitiva. Não há registro de 

antecedentes criminais em face do réu. Não existem elementos plausíveis 

nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a 

personalidade do réu. O motivo da prática do delito é o lucro fácil, comum 

ao próprio tipo penal do crime de roubo. No que tange as circunstâncias, 

relevante reconhecer que a atuação do sentenciado era de liderança 

frente à conduta dos demais agentes, uma vez que já havia conhecia o 

lugar, enquanto que, pela dinâmica que os fatos se deram, os demais 

comparsas estavam presentes para auxiliá-lo para dar êxito na empreitada 

criminosa, tanto é, que todas as vítimas o reconheceram, vez que foi quem 

“comandou” toda os agentes visando o êxito delituoso. As consequências 

do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator 

extrapenal.Por fim, o comportamento da vítima não teve influência no 

crime.Após análise das circunstâncias judiciais, estando presente uma 

circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 16 dias-multa, a razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência 

de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como 
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necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Na 

segunda fase, encontram-se presente as circunstâncias atenuantes da 

confissão e da menoridade, consoante a fundamentação contida no bojo 

da presente decisão, de modo que atenuo a pena base em 07 (sete) 

meses, restando a pena de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de 

reclusão e no pagamento de 09 (nove) dias-multa. Ausentes 

circunstâncias agravantes. Não concorrem causas de diminuição da pena. 

Na terceira fase, presente as causas de aumento de pena, de modo que 

majoro-a em 3/8 (três oitavos), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 09 

(nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) 

dias-multa, por considerar a gravidade das causas de aumento, vez que 

houve o “emprego de arma e o concurso de duas ou mais pessoas” para 

a prática delituosa. Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– Lei nº .8.069/90.A pena cominada para o crime de corrupção de menor 

(artigo 244-B da Lei n°8.069/90) é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos.Atendendo as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado foi 

normal à espécie. Não há registro de antecedentes. Não há informações 

sobre a conduta social e personalidade As circunstâncias não se 

desgarram da normalidade. Quanto aos motivos e conseqüenciais do 

crime, não há nos autos elementos para aquilatá-los. No que se refere ao 

comportamento da vítima (adolescente) existem elementos nos autos para 

apurar a contribuição deste na prática do crime ora apurado.Desta forma, 

considerando as circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, fixo a 

pena-base em 01 (um) ano de reclusão.Em segunda fase, não obstante a 

menoridade do Réu (menos de 21 anos à época da prática do fato) e sua 

confissão, a pena já foi fixada no mínimo legal, de modo que inviável a 

pretendida redução, na esteira da Súmula n. 213 do Superior Tribunal de 

Justiça. Ausentes no presente caso agravantes. Deste modo, 

considerando que não há causas de aumento ou diminuição de pena, fixo 

a pena final para o delito ora apurado em 01 (um) ano de reclusão.Por sua 

vez, em razão do concurso material previsto no artigo 69 artigo do Código 

Penal, fica o réu definitivamente condenado a pena de 07 (sete) anos e 09 

(nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a 

inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu.A pena 

privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, para o 

cumprimento da pena privativa da liberdade, máxime em razão da 

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.Nesse sentido: 

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B 

DA LEI N. 8.069/90. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. JUSTIFICATIVA 

CONCRETA. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA N.º 443 

DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME INICIAL FECHADO. 

PENA SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE [...] 3. 

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar 

superior a 4 anos de reclusão, a estipulação do regime inicial fechado é 

apropriada, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis” (HC 370.994/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)” (grifo 

nosso)Ainda, por força da nova redação conferida ao artigo 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena 

considerando, além dos critérios previstos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal, o tempo de prisão provisória do réu.Consta nos autos que o 

réu encontra-se preso desde o dia 18 de novembro de 2016, conforme 

atestam o auto de prisão em flagrante de fls. 09, portanto, até a presente 

data devem ser computados 09 (nove) meses e 06 (seis) dias.Assim, 

considerando a quantidade de pena imposta e o tempo de prisão 

provisória cumprida, na há detração a ser procedida para fins de 

determinação de regime inicial mais brando, razão pela qual mantenho o 

regime anteriormente fixado.Deixo de conceder ao réu os benefícios 

previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, ante a inexistência dos 

pressupostos autorizadores.Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, IV, 

do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formal para a 

reparação de qualquer dano.Com fundamento no artigo 387, § 1º, do 

Código de Processo Penal, nego o direito de recorrer em liberdade, tendo 

em conta a quantidade de pena imposta, a repercussão social do delito, 

bem como pelo fato de o agente ter permanecido preso durante todo o 

julgamento. Ademais presente o fumus comissi delict (materializado na 

sentença condenatória recorrível) e o periculum libertatis (garantia da 

ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal), autorizadores da 

custódia provisória.V - DISPOSIÇÕES FINAIS:Isento os condenados ao 

pagamento das custas e despesas processuais, vez que assistido pela 

Defensoria Pública. Expeça-se a guia de execução penal provisória em 

face do réu ANDERSON ALVES DA SILVA, encaminhando-a ao Juízo de 

Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis, local em que atualmente 

encontra-se recolhido. Após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1.Expeça-se a guia definitiva, 

formando o respectivo executivo;2.Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins 

do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal;3.Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Criminal para fins de registro;4.Proceda-se ao 

recolhimento da multa, conforme os artigos 51 do Código Penal e 686 do 

Código de Processo Penal.Considerando que a arma de fogo e munições 

apreendidas nos autos não mais interessa à persecução penal, nos 

termos do artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1.1478 da CNGC/TJMT, 

oficie-se a Diretoria deste Juízo para que encaminhe os mencionados 

objetos ao Comando do Exército da Região para doação a órgão de 

segurança pública ou destruição conforme o caso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 23 de agosto de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70762 Nr: 902-69.2016.811.0014

 AÇÃO: Prestação de Serviços a Comunidade->Execução de Medidas 

Sócio-Educativas->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULIANA CAMPOS DOS ANJOS, 

Filiação: Valdirez Campos da Silva e Jadilson Alves dos Anjos, data de 

nascimento: 29/09/1999, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 66-9647.5485. 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 extinta a punibilidade de PAULIANA 

CAMPOS DOS ANJOS, qualificada nos autos, e, por consequência, 

determino o arquivamento do feito, após o trânsito em julgado, com as 

baixas e anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 10 

de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72703 Nr: 1990-45.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kárita Diogo Gomes Bulhões, KGB, KGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denisvaldo Aparecido Bulhões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:14028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 Certifico que procedo Aintimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre os documentos acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62048 Nr: 335-43.2013.811.0014

 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: Alcides de Araújo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Ricci Stigliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:14129-A/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO, 

Cpf: 80381138100, Rg: 11043113, brasileiro(a), casado(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO do executado para que fique ciente da 

constrição judicial de fl. 100 e, querendo, impugnar no prazo legal.

Despacho/Decisão: Código 62048Vistos em correição.Defiro 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, importante consignar que o feito deverá tramitar 

sob segredo de justiça.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.Poxoréu/MT, 07 de dezembro de 2017.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71113 Nr: 1097-54.2016.811.0014

 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: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Elisa Francisco Pereira, Ana Elisa 

Francisco Pereira, Augusto Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aíssa Karin Gehring - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO FRANCISCO PEREIRA, Cpf: 

65944810106, Rg: 711.541, Filiação: Nivaldo Francisco Pereira e Luciana 

Elisa Francisco Pereira, data de nascimento: 02/09/1974, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, casado(a), inspetor de tráfego. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a representante da requerida, para, querendo, 

apresentar contrarrazões nos autos, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Procedidas às diligências 

determinadas na sentença retro, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71311 Nr: 1209-23.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZER RODRIGUES URURAY DE SOUZA 

SILVA, Gilson de Jesus Vieira, Alexsander Soares Vieira Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT, Elson Sousa Miranda - OAB:/MT - 16.514, Manoel 

Dioz Silva Neto - OAB:19.337-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UEZER RODRIGUES URURAY DE SOUZA 

SILVA, Cpf: 04719537170, Rg: 2335732-0, Filiação: Maria Rodrigues de 

Amorim e Ezer Ururay de Souza Silva, data de nascimento: 08/01/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os 

acusados: UEZER RODRIGUES URURAY DE SOUZA, brasileiro, 

convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 08/01/1992, filho de Ezer 

Uraray de Souza Silva e Maria Rodrigues Amorim, domiciliado e residente 

na Rua Açucena, nº 126, Bairro Bela Vista, nesta cidade de Poxoréu/MT, 

atualmente detido na unidade prisional de Rondonópolis/MT, como incurso 

nas penas do delito descrito no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal;GILSON DE JESUS VIEIRA, brasileiro, convivente, natural de 

Poxoréu/MT, nascido em 03/03/1992, filho de Joilson Santos Vieira e 

Iracema de Jesus Vieira, domiciliado na Rua Quatro, quadra 03, casa 06, 

Bairro Bela Vista, nesta cidade de Poxoréu/MT como incurso nas penas do 

delito descrito no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal;ALEXSANDER SOARES VIEIRA LEMOS, brasileiro, solteiro, natural 

de Rondonópolis/MT, nascido em 07/03/1997, filho de Cassius Cley 

Fonseca Lemos, residente e domiciliado na quadra 04, nº 17, Bairro Bela 

Vista, nesta cidade de Poxoréu/MT, como incurso nas penas do delito 

descrito no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. 

DOSIMETRIA:Desse modo, passo a dosar individualmente suas penas, em 

estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.Do acusado UEZER RODRIGUES URURAY DE SOUZA 

SILVA:A pena prevista para o crime previsto no artigo 157 do Código 

Penal é de reclusão 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Analisadas as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, no tocante à 

culpabilidade, o réu agiu com plena consciência em busca do resultado 

criminoso, pois, enquanto impútavel, tinha, na ocasião dos fatos, pleno 

conhecimento da ilicitude de seu proceder, sendo reprovável seu 

comportamento, mas no quesito em análise deve ser considerado normal, 

já que a sua atuação não apresenta outros aspectos negativos, mas 

apenas aqueles próprios do tipo penal que lhe é atribuído.Não há registro 

de antecedentes criminais em face do réu. Não existem elementos 

plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a 

personalidade do réu. O motivo da prática do delito é o lucro fácil, comum 

ao próprio tipo penal do crime de roubo. Conforme fundamentação contida 

no bojo da fundamentação, as circunstâncias devem ser consideradas 

como desfavoráveis ao réu, pois praticou o crime em concurso de 

pessoas, em plena luz do dia e em horário de grande circulação de 

pessoas.As consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a 

se valorar como fator extrapenal.Por fim, o comportamento da vítima não 

teve influência no crime.Após análise das circunstâncias judiciais, estando 

presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base 

em 05 (cinco) anos de reclusão e de 22 dias-multa, a razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de 

dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Não se 

encontram presentes circunstâncias agravantes. Encontra-se presente a 

circunstância atenuante da confissão, consoante a fundamentação 

contida no bojo da presente decisão, de modo que atenuo a pena base em 

14 (quatorze) meses. Contudo, em observância ao disposto na Súmula 

231 do STJ, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de 

reclusão e no pagamento de 10 (dezesseis) dias-multa. Não concorrem 
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causas de diminuição da pena. Concorre, no entanto, a causa de aumento 

de pena prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, 

conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, razão pela qual 

aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3, ficando o réu 

condenado definitivamente a pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses 

de reclusão e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, a qual torno 

definitiva.A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial 

semiaberto, conforme inteligência do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código 

Penal. Por força da nova redação conferida ao artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena 

considerando, além dos critérios previstos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal, o tempo de prisão provisória do réu.Consta nos autos que o 

réu encontra-se preso desde o dia 27 de julho de 2016, conforme atestam 

o auto de prisão em flagrante de fls. 08, portanto, até a presente data 

devem ser computados 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias.Assim, 

considerando a quantidade de pena imposta e o tempo de prisão 

provisória cumprida, na há detração a ser procedida para fins de 

determinação de regime inicial mais brando, razão pela qual mantenho o 

regime anteriormente fixado.Deixo de conceder ao réu os benefícios 

previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, ante a inexistência dos 

pressupostos autorizadores.Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, IV, 

do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formal para a 

reparação de qualquer dano.Com fundamento no artigo 387, §1º, do 

Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, tendo em vista que o início do cumprimento da pena será em 

regime semiaberto.Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do 

Código Processo Penal, ante a inexistência de elementos probatórios 

quanto ao valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, vez que não há existência de parâmetros hábeis à escorreita 

aferição do dano.Do acusado ALEXSANDER SOARES VIEIRA LEMOS:A 

pena prevista para o crime previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Analisadas as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, o réu 

agiu com plena consciência em busca do resultado criminoso, pois, 

enquanto impútavel, tinha, na ocasião dos fatos, pleno conhecimento da 

ilicitude de seu proceder, sendo reprovável seu comportamento, mas no 

quesito em análise deve ser considerado normal, já que a sua atuação não 

apresenta outros aspectos negativos, mas apenas aqueles próprios do 

tipo penal que lhe é atribuído.Não há registro de antecedentes criminais em 

face do réu. Não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar 

a valoração da conduta social ou a personalidade do réu. O motivo da 

prática do delito é o lucro fácil, comum ao próprio tipo penal do crime de 

roubo. Conforme fundamentação contida no bojo da fundamentação, as 

circunstâncias devem ser consideradas como desfavoráveis ao réu, pois 

praticou o crime em concurso de pessoas, em plena luz do dia e em 

horário de grande circulação de pessoas.As consequências do crime são 

normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.Por fim, 

o comportamento da vítima não teve influência no crime.Após análise das 

circunstâncias judiciais, estando presente uma circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 

de 22 dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para 

cada dia-multa, ante a inexistência de dados para aferir a situação 

econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.Não se encontram presentes 

circunstâncias agravantes. Encontra-se presente a circunstância 

atenuante da menoridade, consoante a fundamentação contida no bojo da 

presente decisão, de modo que atenuo a pena base em 14 (quatorze) 

meses. Contudo, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, 

mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 

no pagamento de 10 (dezesseis) dias-multa. Não concorrem causas de 

diminuição da pena. Concorre, no entanto, a causa de aumento de pena 

prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, conforme 

restou evidenciada no bojo desta decisão, razão pela qual aumento a pena 

anteriormente dosada no patamar de 1/3, ficando o réu condenado 

definitivamente a pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 

e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, a qual torno definitiva.A 

pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial 

semiaberto, conforme inteligência do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código 

Penal. Deixo de conceder ao réu os benefícios previstos nos artigos 44 e 

77 do Código Penal, ante a inexistência dos pressupostos 

autorizadores.Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, IV, do Código de 

Processo Penal, diante da ausência de pedido formal para a reparação de 

qualquer dano.Com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo 

Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista 

que o início do cumprimento da pena será em regime semiaberto.Deixo de 

aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal, ante 

a inexistência de elementos probatórios quanto ao valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, vez que não há existência 

de parâmetros hábeis à escorreita aferição do dano.Do acusado GILSON 

DE JESUS VIEIRA:A pena prevista para o crime previsto no artigo 157 do 

Código Penal é de reclusão 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Analisadas 

as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, no tocante à 

culpabilidade, o réu agiu com plena consciência em busca do resultado 

criminoso, pois, enquanto impútavel, tinha, na ocasião dos fatos, pleno 

conhecimento da ilicitude de seu proceder, sendo reprovável seu 

comportamento, mas no quesito em análise deve ser considerado normal, 

já que a sua atuação não apresenta outros aspectos negativos, mas 

apenas aqueles próprios do tipo penal que lhe é atribuído.Não há registro 

de antecedentes criminais em face do réu. Não existem elementos 

plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a 

personalidade do réu. O motivo da prática do delito é o lucro fácil, comum 

ao próprio tipo penal do crime de roubo. Conforme fundamentação contida 

no bojo da fundamentação, as circunstâncias devem ser consideradas 

como desfavoráveis ao réu, pois praticou o crime em concurso de 

pessoas, em plena luz do dia e em horário de grande circulação de 

pessoas.As consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a 

se valorar como fator extrapenal.Por fim, o comportamento da vítima não 

teve influência no crime.Após análise das circunstâncias judiciais, estando 

presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base 

em 05 (cinco) anos de reclusão e de 22 dias-multa, a razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de 

dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Na 

segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes e agravantes. Concorre 

causas de diminuição da pena. Concorre, no entanto, a causa de aumento 

de pena prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, 

conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, razão pela qual 

aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3, ficando o réu 

condenado definitivamente a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, a razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, a qual torno 

definitiva.A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial 

semiaberto, conforme inteligência do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código 

Penal. Deixo de conceder ao réu os benefícios previstos nos artigos 44 e 

77 do Código Penal, ante a inexistência dos pressupostos 

autorizadores.Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, IV, do Código de 

Processo Penal, diante da ausência de pedido formal para a reparação de 

qualquer dano.Com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo 

Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista 

que o início do cumprimento da pena será em regime semiaberto.Deixo de 

aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal, ante 

a inexistência de elementos probatórios quanto ao valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, vez que não há existência 

de parâmetros hábeis à escorreita aferição do dano.V - DISPOSIÇÕES 

FINAIS:EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu UEZER 

RODRIGUES URURAY DE SOUSA SILVA, se por outro motivo não estiver 

preso, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar seu endereço atualizado 

ou, ainda, caso não o tenha, cientificá-lo que deverá comparecer em 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para informar. Condeno os acusados 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1.Intimem-se, 

pessoalmente, os réus da presente sentença;2.Lancem-se os nomes dos 

réus ao rol de culpados;3.Expeçam-se as guias de execução penal 

provisória, acompanhada das peças necessárias, formando o respectivo 

executivo e, após o trânsito em julgado, a guia definitiva, COM 

URGÊNCIA;4.Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins do disposto no artigo 

15, III, da Constituição Federal;5.Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Criminal para fins de registro;6.Proceda-se ao recolhimento da multa, 

conforme os artigos 51 do Código Penal e 686 do Código de Processo 

Penal.Considerando que a arma de fogo e munições apreendidas nos 

autos não mais interessa à persecução penal, nos termos do artigo 25 da 

Lei 10.826/03, oficie-se a Diretoria deste Juízo para que encaminhe os 
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mencionados objetos ao Comando do Exército da Região para doação a 

órgão de segurança pública ou destruição conforme o caso, 

encaminhando-se cópia da certidão de fls. 162.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67590 Nr: 984-37.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, ABSS, JJdS, DVSS, SEdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUSCINEIDE JESUS DE SOUZA, Cpf: 

00820177199, Rg: 1490065-3, Filiação: Anita Nilda de Jesus e Osmar 

Jorge de Souza, data de nascimento: 19/11/1980, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, convivente, avicultora, Telefone 66 99646 8143. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.Ciência ao Ministério 

Público. Feitas às anotações necessárias e comunicações e, tendo as 

partes renunciado o prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se 

os mesmos, observadas as formalidades legais. Deve-se ressaltar, por 

fim, que esta sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no 

interesse exclusivo do menor.Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 11 de Maio de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67170 Nr: 772-16.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AGAdN, RSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSILENE SANTANA ALVES, Cpf: 

04497796108, Rg: 2329230-0, Filiação: Valdeson Alves de Melo e Zirlene 

de Santana, data de nascimento: 03/02/1994, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), babá, Telefone 66-9672-1867. 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 EXTINTA a presente execução de 

alimentos, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do 

Novo Código de Processo Civil.Sem custas ante a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as devidas anotações e baixas regulares.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 11 de Junho de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75446 Nr: 1237-54.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdSS, Elizeth Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilce Baraúna dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDENILCE BARAÚNA DOS SANTOS, Cpf: 

98266683115, Rg: 1482021-8, Filiação: Braulio José dos Santos e Neuza 

Alves Barauna dos Santos, data de nascimento: 07/12/1982, natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 9 9688 5194. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO, EXTINTO O CRÉDITO pelo pagamento e, 

ainda, JULGO EXTINTA, por sentença a execução, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do novel Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras, ou 

desbloqueio de contas relacionadas a este feito, ante a integral quitação 

do débito exequendo, devendo ser expedido o necessário para tanto. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 26, da Lei nº 

6.830/80).P.R.I.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.Poxoréu – 

MT, 02 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76338 Nr: 1664-51.2017.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO ROCHA LIMA, Cpf: 

02713555140, Rg: 20689500, Filiação: Nilza Ferreira Rocha e José Ferreira 

Lima, brasileiro(a), convivente, operador de maquina, Telefone 

(66)99673-3834. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do exposto, ACOLHO a cota ministerial, e 

DETERMINO, consequentemente, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito 

Policial, com fundamento no artigo 28, do Código de Processo Penal, 

ressalvada a hipótese do artigo 18, do Código de Processo Penal, 

considerando que o conjunto probatório colhido no presente caderno 

informativo não autoriza a propositura da respectiva ação penal. 

Proceda-se as baixas de praxe.Cumpra-se, expedindo o 
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necessário.Poxoréu – MT, 29 de janeiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64356 Nr: 819-24.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarley Figueiredo, Alex Adriano Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX ADRIANO PEREIRA DA SILVA, 

Filiação: Maria Conceição Pereira da Silva e Sebastião Jacinto da Silva, 

data de nascimento: 06/03/1975, brasileiro(a), natural de Quirinópolis-GO, 

convivente, pescador, Telefone 669939 7472. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial 

declaro extinta a punibilidade dos beneficiados JARLEY FIGUEIREDO e 

ALEX ADRIANO PEREIRA DA SILVA com fundamento no artigo 89, 

parágrafo 5º, da Lei n.º 9.099/95.Após o trânsito em julgado, procedam-se 

as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos.Sem 

custas.P. R. I. C.Poxoréu – MT, 23 de janeiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28602 Nr: 1108-93.2010.811.0014

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Félix Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO FÉLIX ORMOND, Cpf: 

11132221153, Rg: 445.611, Filiação: Antonio Carlos Ormond e Anizia 

Coelho Ormond, data de nascimento: 16/12/1943, natural de Lavras-BA, 

solteiro(a), garimpeiro, Telefone 66-9912-8304. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IX, 

primeira figura, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

SEBASTIÃO FÉLIX ORMOND.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Poxoréu/MT, 08 de agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 03 de outubro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29454 Nr: 258-05.2011.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ALdSJ, RNdAL, GdAL, AdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS, MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON LEMOS DOS SANTOS, Cpf: 

98805703168, Filiação: Marlene Lemos dos Santos, data de nascimento: 

13/02/1975, brasileiro(a), natural de Ilha Solteira-SP, casado(a), vendedor 

ambulante. 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: A representante dos requerentes ROSEMARY NEVES 

DE ARAÚJO casou-se com o demando ADILSON LEMES DOS SANTOS, 

sendo que dessa relação tiveram três filhos, quais sejam: ADILSON 

LEMES DOS SANTOS JÚNIOR, GABRIEL DE ARAÚJO LEMOS, e 

ANDRESSA DE ARAÚJO LEMOS, todos ainda menores. Ocorre que, após 

a separação de fato ocorrido no mês de março de 2006, o demando tomou 

rumo ignorado e desde então nunca contribuiu para o sustento dos filhos. 

Todavia, a representante dos requerentes tomou conhecimento do 

paradeiro do demando, e compareceu nesta Promotoria de Justiça de 

Poxoréu para pleitear alimentos em favor dos filhos. Na ocasião, a 

representante dos requerente informou que o demandado trabalhava 

como autônomo e tinha renda média de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) mensais. Assim, diante do descaso do demando com 

seus filhos, resta tão somente buscar guarida judicial, para obrigá-lo a 

prestar alimentos.

Despacho/Decisão: Processo nº 258-05.2011.811.0014 (Código 

29454)VISTO,CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 175, 

atentando-se a secretaria evitar conclusões desnecessárias.Às 

providências. Expeça-se o necessário.Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 19 de setembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79799 Nr: 986-02.2018.811.0014

 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: Valdete Pereira Correia Varanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionília Pereira Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:3321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIONÍLIA PEREIRA CORREIA, Cpf: 

17238277115, Rg: 2.307.787, Filiação: Manoela Maria da Silva e Manoel 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 17/01/1948, brasileiro(a), natural 

de Ponte Branca-MT, viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita. PUBLICAÇÃO 3 VEZES INTERVALO DE 10 DIAS.

Sentença: Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

DECRETAR a interdição da requerida MARCIONÍLIA PEREIRA CORREIA, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, III, do Código Civil/2002, e, de acordo 

com o artigo 1.775, § 3º do mesmo Codex, lhe nomeando curadora a 

requerente, VALDETE PEREIRA CORREIA VARANDA, que deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do NCPC).Registre-se 

que a curadora não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens 

móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditada, sem 

prévia autorização judicial.Por igual razão, os valores recebidos de 

entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação, remédios e no bem estar da interditada.Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do novo Código de Processo Civil e no art. 9º, III, 

do Código Civil/2002, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se no órgão oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias.Sem custas, ante a gratuidade de justiça.Transitado em julgado, 

EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte interessada. 

Observe o cartório o que determina o art. 93, da Lei nº 6.015/73.Após a 

inscrição, INTIME-SE a curadora para assinar o Termo de Compromisso, no 

qual constarão as restrições supramencionadas.OFICIE-SE ao juízo 

eleitoral informando a condição de interditada da requerida.Cumpridas as 

determinações, ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de setembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 1051-70.2013.811.0014

 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: Valdecir Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânica Agrícola Brasil Ltda, Wilson Vicente 

Schimidt, Vilmar Martignago, Reinaldo Bortoliero, João Machnic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josinei Cristina Sousa silva - 

OAB:15787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Nelson Pereira Dias - OAB:4988

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

1.480,00 ( um mil quatrocentos e oitenta reais) que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fl. 91/92. Este valor deverá ser recolhido num 

único boleto descriminado o valor das custas processuais , sendo R$ 

740,00 (setecentos e quarenta reais)e valor da taxa , qual seja 740,00 

(setecentos e quarenta reais. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento 

com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de 

Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62596 Nr: 858-55.2013.811.0014

 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: Oscalino Ezequiel Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais ) que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fl. 166/168. Este valor deverá ser recolhido num 

único boleto descriminado o valor das custas processuais , sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)e valor da taxa , 

qual seja 137,76 (cento e trinta e sete reais e setrenta e seis centavos). 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 

(Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de 

arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-40.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIA MESSIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000174-40.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: DIONIZIA MESSIAS DOS SANTOS VISTO, Em sede 

da audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do 

feito por 30 (trinta) dias, informando que tentara localizar novo endereço 

da parte promovida. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso temporal, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os atos 

necessários ao regular processamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 02 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-53.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

REGIANE FIGUEIREDO LAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000296-53.2018.8.11.0014. REQUERENTE: REGIANE FIGUEIREDO LAGO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, Em 

sede da audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela 

suspensão do feito por 30 (trinta) dias, informando que tentara localizar 

novo endereço da parte promovida. Destarte, não havendo qualquer 

causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-98.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010052-98.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: LEONCIO VIEIRA DA SILVA 

FILHO EXECUTADO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, 

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado por 

LEÔNCIO VIEIRA DA SILVA FILHO em face de MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Intime-se a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-24.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE VILELA CAMARGO MIRANDA (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010195-24.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ARIADNE VILELA CAMARGO 

MIRANDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, na forma 

do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 03 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-69.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TUNES FILHO (EXEQUENTE)

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010041-69.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: JULIO TUNES FILHO 

EXECUTADO: EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES VISTO, Ante o teor da 

certidão de id 15689867, intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender lhe seja 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 03 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-95.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010059-95.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: CICERO PEREIRA BARBOSA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Ante o teor da certidão de id 15694583, intime-se a exequente 

pela derradeira vez para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 03 de outubro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

DIANDRA PEREIRA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

ALEX BATEMARQUE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000171-85.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DIANDRA PEREIRA CUNHA 

REQUERIDO: ALEX BATEMARQUE PEREIRA VISTO, Considerando que a 

promovente bem como a parte promovido, se fizeram ausentes na 

audiência de id 15563706, proceda-se a secretaria a designação de novo 

data para a audiência de conciliação. Intime-se as partes para audiência. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 03 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-13.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO KRUSQUEVIS (EXEQUENTE)

RICARDO LUIZ VELLOZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE DE FATIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010144-13.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: ALBINO KRUSQUEVIS 

EXECUTADO: LIANE DE FATIMA DOS SANTOS P VISTO, Ante o teor da 

certidão de id 15673034, intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal, requerendo o que entender lhe seja de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-86.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

JEFFERSON LIMA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLPHO MARANHAO AGUIAR (ADVOGADO(A))

GM8 FRANCHISING EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000352-86.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JEFFERSON LIMA VIEIRA 

REQUERIDO: GM8 FRANCHISING EIRELI VISTO, Defiro o pedido postulado 

no petitório de id 15673306. Proceda-se a secretaria a retirada das 

marcações de sigilo nos documentos juntados pela requerida, bem como 
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atente-se se por ventura novos documentos da parte reclamada vierem a 

serem protocolados de forma sigilosa. Ademais, após a retirada dos sigilo 

dos petitórios juntados pela promovida, Intime-se o autor para apresentar a 

impugnação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 03 de outubro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-92.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000134-92.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de 

sentença intentado por REINALDO BISPO DE ARAÚJO FILHO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para 

que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida 

que o descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 03 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-54.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA PIRES BORGES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010193-54.2016.8.11.0014. REQUERENTE: TERESINHA PIRES BORGES 

DA CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 03 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-69.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000185-69.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ERIC CHARLE ROSA DE 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A VISTO, Procedidas as 

diligencias necessárias, arquivem-se os autos com as baixas a anotações 

necessárias. Cumpra-se. Poxoréu – MT, 03 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-82.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010034-82.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: RENATO RODRIGUES ALVES 

EXECUTADO: ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO , ANTONIO OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO - ME VISTO, Ante o teor da certidão de id 15697221, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, 

requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 03 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-23.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA RAMOS (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000061-23.2017.8.11.0014. REQUERENTE: RITA DE CASSIA RAMOS 

REQUERIDO: OI S/A VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno dos 

autos, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem manifestação 

ou requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-76.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LINDINALVA DE LARA PINHO (REQUERENTE)

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010004-76.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ELIANE LINDINALVA DE LARA 

PINHO REQUERIDO: CLARO TV VISTO, Intimem-se as partes sobre o 

retorno dos autos, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem 

manifestação ou requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000557-18.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000557-18.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTO, Trata-se 

de execução contra a fazenda pública, proposta por KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos 

termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não oferecimento de embargos, 

EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes 

do art. 910, § 1º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 04 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000227-21.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

INERVO SIRVAL ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCIMIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000227-21.2018.8.11.0014. REQUERENTE: INERVO SIRVAL ALVES 

REQUERIDO: FERNANDO SCIMIT VISTO, Considerando que não houve a 

realização do leilão do bem penhorado, consoante ata negativa do leilão de 

id 15511347, DEVOLVA-SE a carta precatória ao juízo de origem, com as 

nossas homenagens. Baixas e anotações de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 04 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010078-33.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCAPIN (EXEQUENTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R B RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010078-33.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: VALDIR SCAPIN EXECUTADO: 

M R B RODRIGUES - ME VISTO, OFICIE-SE a secretaria a conta única, para 

que informe a existência de valores na conta judicial referentes a esses 

autos, bem como ao Banco do Brasil, para que informe a origem dos 

valores indicados no documento de id 14984535, tendo em vista, que os 

detalhamentos de ordem de bloqueio do sistema Bancejud foram todos 

negativos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 04 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-11.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MARIA HILDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010224-11.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA HILDA BEZERRA 

EXECUTADO: OI S.A VISTO, Considerando o cumprimento parcial da 

condenação imposta, conforme informado na resposta do ofício 

encaminhado para departamento de conta única ID n.º 15458460, sobre a 

existência de valores depositados EXPEÇA-SE o competente alvará de 

liberação e levantamento em favor da promovente, em nome de seu 

advogado na conta indicada no ID n. 15593714, eis que possui bastantes 

poderes para tanto, consoante procuração atrelada à inicial e, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Por conseguinte, antes da 

expedição do competente alvará de levantamento de valores, nos termos 

do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se 

manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Outrossim, 

caso não haja manifestação a Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 

(dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação 

ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. INTIME-SE 

pessoalmente a parte requerente do levantamento do respectivo alvará. 

Após, cumpridas todas as deliberações, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu-MT, 4 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

DIANDRA PEREIRA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

ALEX BATEMARQUE PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000171-85.2018.8.11.0014 Certifico que em cumprimento ao despacho 

retro, designo Audiência de Conciliação para o dia 09/11/2018, às 16h00. 

POXORÉO, 4 de outubro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73098 Nr: 38-94.2017.811.0014

 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: Alex Batemarque Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diandra Pereira da Cunha, Murilo Oliveira 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 “VISTO. De início, constata-se que o querelado Murilo Oliveira Bezerra 

não se fez presente neste ato, embora devidamente intimado/cientificado à 

fl. 145-v, razão pela qual, DECRETO A SUA REVELIA, nos termos do art. 

367 do Código de Processo Penal. Ademais, vislumbra-se que neste ato 

fora realizado o interrogatório da ré Diandra Pereira da Cunha, bem como 

não houve requerimento de diligencias pelas partes. No mais, 

CERTIFIQUE-SE À SECRETARIA o retorno da missiva expedida à fl. 150. No 

mais, com o retorno, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação e, por conseguinte, as partes para apresentarem seus 

memoriais finais, no prazo legal. Após, tornem os autos para prolação de 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-66.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUZA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 
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1000224-66.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: LEUZA 

GOMES PEREIRA VISTO, Trata-se de Ação de cobrança apresentada por 

A DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME em face de LEUZA GOMES 

PEREIRA, já qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando os autos vislumbra-se que a parte autora postulou pela 

desistência do feito, eis que recebeu o débito pleiteado, conforme 

manifestado na audiência de id 15567634. Diante do exposto, 

considerando que não houve a citação da parte adversa, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do art. 485, VIII, do novo Código de Processo Civil. SEM custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-36.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOSE LUIS RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000323-36.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE LUIS RODRIGUES 

LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando 

os autos, depreende-se do id 15636698, que a parte promovente deixou 

de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, configurando, 

assim, a desistência tácita da presente ação. A propósito, destaca-se que 

no âmbito dos Juizados Especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n° 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo 

independerá em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das 

partes.” (grifos nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, 

do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito, diante da ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. 

Por conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Transitada em 

julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 02 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000322-51.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE LUIS RODRIGUES 

LOPES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

VISTO, Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se 

do id 15635982, que a parte promovente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência 

tácita da presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 

Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Transitada em 

julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 02 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-09.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY KAROLINE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SOCORRO LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000286-09.2018.8.11.0014. REQUERENTE: EMILY KAROLINE SOUSA 

SILVA REQUERIDO: MARIANA SOCORRO LOPES DE SOUZA VISTO, 

Trata-se de ação reclamação de cobrança apresentada por EMILY 

KAROLINE SOUSA SILVA em face de MARIANA SOCORRO LOPES DE 

SOUZA, já qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando os autos vislumbra-se que a parte autora postulou pela 

desistência do feito, informando que recebeu o débito pleiteado. Diante do 

exposto, considerando que não houve a citação da parte adversa, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, VIII, do novo Código de Processo 

Civil. SEM custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido pelas 

partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 03 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-62.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEYNNIFFER XAVIER SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000276-62.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JEYNNIFFER XAVIER SOUZA 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTO, Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido 

de tutela antecipada proposta por JEYNNIFFER XAVIER SOUZA DA SILVA, 

em face do UNIC EDUCACIONAL LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Determinada a intimação da parte requerente na pessoa de sua 

advogada para que, nos termos dos artigos 321, do NCPC, emendasse a 

inicial no sentido de carrear nos autos comprovante de residência em 

nome da parte autora, ou em caso de não haver documentos em nome da 

parte autora, que fosse apresentado cópia de contrato de locação ou 

declaração do proprietário do imóvel, o que não ocorreu até o presente 

momento permanecendo a autora inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo para manifestação, consoante certificado retro. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que 

a parte autora, malgrado devidamente intimada, não promoveu à emenda 

da exordial. Assim, o caso dos autos comporta a extinção sem resolução 

de mérito. Neste particular, são os precedentes do Superior Tribunal de 
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Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

284, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. 

Oportunizado à parte prazo para a emenda da inicial, sua inércia 

acarretará o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do 

processo sem julgamento do mérito. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (STJ, AgRg no REsp 1176832/RJ, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, j. 04.04.2013). Diante do exposto, considerando o não atendimento 

a intimação da parte autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, 

com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 03 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 55/2018-CNPar

A Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, MMª Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro-Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos do ATO n. 753/2018-DRH, de 04/09/2018, 

disponibilizado no DJE em 06/09/2018 , edição 10332 e publicado no dia 

10/09/2018.

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA 054/2018-CNPar, que trata da 

RECONDUÇÃO do servidor VAGNER DE OLIVEIRA LEITE MORETTI, 

matrícula n. 24.721, portador do RG 2441276-3 e CPF 986.166.091-72, no 

Cargo de Distribuidor, Contador e Partidor PTJ, da Comarca de São José 

do Rio Claro-MT, publicada no DJE n. 10.336, páginas 296/297, 

disponibilizado em 12/09/2018 e publicado dia 13/09/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 3 de outubro de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juiza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N.º 0005/2018-DF.

 A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, no 

uso das atribuições legais, na forma da lei e em conformidade com as 

Resoluções nºs 008/2011/PRES/TPO e 020/2014/TP e dos Editais nºs 

014/2012-GSCP, 001/2018-DF, 003/2018-DF e da Portaria nº 

668/2015-PRES, torna público que foi ALTERADO o horário para realizar a 

aplicação das provas para o Recrutamento de Estagiário de Ensino 

Superior da Comarca de São José do Rio Claro, sendo o dia 06/10/2018 

(sábado), das 18h00 às 21 horas, a realizar-se no Plenário do Fórum "Raul 

Bezerra", sito à Rua: Santa Catarina, 709- Centro – São José do Rio Claro 

– MT.E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 

presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no 

átrio do Fórum. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 03 de outubro de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31634 Nr: 2390-75.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 194. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52834 Nr: 2230-79.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Intimo a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

os dados bancários para levantamento dos valores bloqueados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 289 Nr: 92-72.1995.811.0033

 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: JOSÉ WOJTOWICZ, LICÉRIA GENRO WOJTOWICK, RUI 

CHISTOFOLLI, IVONETE CHISTOFOLLI, LUIZ MUNARETTO, JOACIR RENAN 

DE AZEVEDO, PRIMO CANOVA SOBRINHO, ROSANA DELIRES CANOVA 

DE AZEVEDO, NEUZA TEREZINHA MACHADO, ANA NERI CANOVA, DENIS 

CANOVA, ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINOFORTE IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4.415/MT, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:4546/MT, 

JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, RUBIMAR 

BARRETO SILVEIRA - OAB:3640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643

 Intimo o advogado de Clóvis Canova para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca do conteúdo do Ofício de fls. 999/1000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65675 Nr: 2112-98.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - M.T., MARCOS 

ROGERIO DA SILVA PINTO, MARCIANO CLISTIER PINTO, MARCELO FELIX 

PINTO, MARCILENE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 79, em relação ao requerido Marcos Rogério da 

Silva Pinto.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26234 Nr: 106-31.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA, 

ANDREA MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREIA MARTINS DOS SANTOS & CIA 

LTDA, CNPJ: 02591144000195, atualmente em local incerto e não sabido 

ANDREA MARTINS DOS SANTOS, Cpf: 96956879115, Rg: 12556513, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, Cpf: 25547151491, brasileiro(a), 

casado(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: 11/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANDREIA 

MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA, ANDREA MARTINS DOS SANTOSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Recolhimento ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2009/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/12/2009

 - Valor Total: R$ 14.077,73 - Valor Atualizado: R$ 14.077,73 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: PROCESSO: 106-31.2010.811.0033CÓDIGO: 

26234REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANDREIA MARTINS DO SANTOS & CIA LTDA E 

OUTROS.DESPACHOVistos em correição.Cite-se, consoante solicitado 

pela parte autora à fl. 75.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 26 de 

setembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, Lucimeyre Agripino de 

Barros Mariano, digitei.

São José do Rio Claro, 28 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50995 Nr: 98-49.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSÉ FONTES FERREIRA, OSCAR FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MANTOVANI DOS 

SANTOS NUNES - OAB: 12.363-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - 

ME, CNPJ: 07791556000192, Inscrição Estadual: 13.314088-1, atualmente 

em local incerto e não sabido LUCIANA JOSÉ FONTES FERREIRA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido OSCAR FERREIRA 

NETO, Cpf: 46016104191, Rg: 1.669423, Filiação: Hilton Dias Ferreira e 

Iolanda Lopes Ferreira, data de nascimento: 14/09/1974, brasileiro(a), 

natural de Castelandia-MT, casado(a), fisioterapeutica. 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: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT em face de TRALHAS E 

TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, LUCIANA JOSÉ FONTES FERREIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa de 

licença para funcionamento., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 91/2012, 1096/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 5.375,32 - Valor Atualizado: R$ 4.886,65 - Valor 

Honorários: R$ 488,67

Despacho/Decisão: PROCESSO: 98-49.2013.811.0033CÓDIGO: 

50995REQUERENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ – MTREQUERIDO: 

LUCIANA JOSÉ FONTES FERREIRADESPACHOVistos em 

correição.Cite-se, consoante requerimento formulado pela exequente à fl. 

63.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 25 de setembro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, Lucimeyre Agripino de 

Barros Mariano, digitei.

São José do Rio Claro, 28 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62716 Nr: 455-24.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, 

MARLEN SANDRA VAN DERLAN, CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA UNIÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 

ME, CNPJ: 10604170000139, atualmente em local incerto e não sabido 

MARLEN SANDRA VAN DERLAN, Cpf: 84035595187, Filiação: Terezinha 

A. de O. Van Derlan, data de nascimento: 02/06/1977, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido CARLOS ALBERTO DA SILVA 

MORAES, Cpf: 61973076500, Filiação: Dalira da Silva Moraes, data de 

nascimento: 10/05/1975, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PJ 

COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, MARLEN SANDRA VAN DERLANE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento ICMS / Débitos do ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1240/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/03/2014

 - Valor Total: R$ 724.659,90 - Valor Atualizado: R$ 714.659,96 - Valor 

Honorários: R$ 10.000,00

Despacho/Decisão: PROCESSO: 455-24.2016.811.0033CÓDIGO: 

62716REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSOREQUERIDO: PJ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 

MEDESPACHOVistos em correição.Cite-se, consoante requerimento 

formulado pela exequente à fl. 54.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 

26 de setembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 487 de 772



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, Lucimeyre Agripino de 

Barros Mariano, digitei.

São José do Rio Claro, 28 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64758 Nr: 1539-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 125, intime-se o querelante 

para manifestar-se no feito no prazo de 10 (dez) dias.

Na sequência, tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63131 Nr: 671-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 CERTIDÃO

Intimo o requerido para que tome ciência da audiência redesignada para o 

dia 11/10/2018, às 16h30min, no Juízo deprecado de Nova Mutum/MT, sob 

o código 114428.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 2211-05.2015.811.0033

 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: SOLANGE MEIRELES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOÃO MARIA HEY, RICARDO DOCKHORN, SILVIA DE ANDRADE 

VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

ofício de fls 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52555 Nr: 1887-83.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR, 

WALQUIRIA SILVA TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

correspondências devolvidas às fls. 170v e da certidão negativa de fls. 

172v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57057 Nr: 2389-85.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 112v.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65202 Nr: 1737-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIA GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINEIA GOMES SILVA, Cpf: 

00358933110, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de declarar rescindido o contrato e consolidar o domínio e a posse plena 

do bem nas mãos do autor, tornando definitiva a medida liminar concedida, 

o que faço com fundamento no Decreto Lei nº 911/69 e Lei nº 

10.931/04.Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, inclusive as de protesto ou 

notificação, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.Cumpra-se o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei mencionado, 

ficando facultada ao autor a venda direta do bem, restituindo ao réu o 

saldo, se houver. Permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos.Oficie-se ao Departamento de Trânsito, comunicando estar o 

autor autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA esta fase procedimental, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 22 de maio de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 04 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77486 Nr: 445-09.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA, THIAGO ALEXANDRE 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Leandro de Souza, Rg: 19837631 SSP MT Filiação: Maria 

Flauzina de Souza, data de nascimento: 30/04/1987, brasileiro(a), natural 

de Pedro gomes-MG, solteiro(a), Endereço: Rua Poxoreu, 38, Bairro: 

Cohab, Cidade: São José do Rio Claro-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:O Ministério Público ofereceu denúncia contra Leandro 

de Souza com base no tipo penal 155, caput, do Código Penal. Até o 

momento, o denunciado não foi localizado para ser citado , bem como não 

se encontra encontra em nenhum estabelecimento prisional do Estado de 

Mato Grosso.Assim sendo, foi deferida para citação por edital para 

prosseguimento da penal.

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido de citação por edital do réu LEANDRO DE SOUZA 

formulado às fls. 46/47, porque, para além de não ter sido encontrado 

para ser pessoalmente citado (art. 363, § 1º, do CPP) e de se ter esgotado 

todos os meios disponíveis para sua localização, a SEJUDH informou que 

o acusado não se encontra recluso em unidade prisional do Estado (fl. 

50).

2. CITE-SE o réu LEANDRO DE SOUZA por edital, com o prazo de 15 dias, 

observado os requisitos descritos no art. 365, do CPP.

3. Decorrido o prazo editalício, conclusos para fins do art. 366, do CPP.

Às providências, com urgência, porque o corréu encontra-se preso por 

outro processo.

Nome do Servidor (digitador):Jessica Maria Pinho da Silva

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16693 Nr: 1759-10.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO ENRICHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUÍS FELIPE 

LAMMEL, para devolução dos autos nº 1759-10.2006.811.0033, Protocolo 

16693, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 1414-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA EDINEIA BERTE ME, GLÁUCIA 

EDINÉIA BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 97/98, para 

determinação da busca de bens por meio do sistema INFOJUD, objetivando 

a obtenção de cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

parte executada, vez que citada, não liquidou o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado (negativo) do 

Sistema InfoJud, requerendo o que entender de direito;

b) Acaso positiva a diligência, arquivem-se, em pasta própria, as 

declarações de ajuste anual dos executados, intimando-se o exequente e 

certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 1466-88.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 

111 [pesquisa sistema INFOJUD], porque, para além de frustrada a citação 

do devedor no endereço constante no título executado, restou 

insuficiente/ineficaz a penhora eletrônica por meio do sistema Bacenjud de 

fls. 108/109. Ademais, tal medida poderá facilitar o deslinde do feito e até 

mesmo a localização dos devedores. Limito a pesquisa, entretanto, à 

última declaração de imposto de renda, considerada a ausência de citação 

do executado até a presente data..2. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)Intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado (negativo) do 

Sistema Infojud, bem como para atualizar o endereço dos executados, sob 

pena de extinção.b)Acaso positiva a diligência, arquivem-se, em pasta 

própria, as declarações de ajuste anual do executado, intimando-se o 

exequente e certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da 

CNGC.c)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65005 Nr: 1638-30.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA, RAFAEL 

CUNHA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 82/83, para 

determinação da busca de bens por meio do sistema INFOJUD, objetivando 

a obtenção de cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

parte executada, vez que citada, não liquidou o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

InfoJud, requerendo o que entender de direito;

b) Acaso positiva a diligência, arquivem-se, em pasta própria, as 

declarações de ajuste anual dos executados, intimando-se o exequente e 

certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65632 Nr: 2078-26.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PEREZ-ME, EDUARDO 

ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 76, 

para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas RENAJUD 

e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais 

veículos, além de cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

parte executada, vez que citados, não liquidaram o débito, e o veículo 
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penhorado foi avaliado em valor muito aquém do valor do débito.Com 

efeito, a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de 

Justiça, firmada em precedentes julgados sob o rito do art. 543-C, do 

Código de Processo Civil de 1973, assentou que a apreensão judicial de 

dinheiro, bens móveis e imóveis mediante os sistemas eletrônicos 

(Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), passou a ser medida 

primordial, independentemente da demonstração de necessidade de 

esgotamento de diligências relativa à inexistência de outros bens em nome 

do executado.2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os inclusos 

resultados dos Sistemas RenaJud e InfoJud, requerendo o que entender 

de direito;b)Arquivem-se, em pasta própria, as declarações de ajuste 

anual dos executados, intimando-se o exequente e certificando-se a 

ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.c) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem conclusos.3. Publique-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66097 Nr: 2366-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 124 (busca de 

endereços), pois se verifica nos autos terem se esgotado todos os meios 

disponíveis para a localização do executado, conforme certidões dos 

oficiais de justiça de fls. 95, 103, 115 e 122.

Deixo, todavia, de determinar a citação no (novel) endereço, porquanto a 

consulta ao Sistema Infojud informa endereço em que o Executado não 

fora encontrado.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifestem-se sobre o incluso resultado do Sistema InfoJud, 

informando o endereço atualizado do executado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32428 Nr: 614-06.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VERDES CAMPOS LTDA ME (TV RIO 

CLARO - CANAL 04), ADEILSON CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 276/276-verso, cujo 

procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Carlos Augusto de Souza e como executados: Adeilson 

Correa da Silva e TV Verdes Campos Ltda - ME.

b) Intimem-se os Executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência aos Executados de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32428 Nr: 614-06.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VERDES CAMPOS LTDA ME (TV RIO 

CLARO - CANAL 04), ADEILSON CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 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$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31804 Nr: 2559-62.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-64.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI (ADVOGADO(A))

JOSINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIENE DA SILVA (TESTEMUNHA)

GENI DE SOUZA PAULA (TESTEMUNHA)

VILMAR SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 
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8010044-64.2017.8.11.0033. REQUERENTE: JOSINA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: RAQUEL ALVES DOS SANTOS Visto. Declaro encerrada a 

instrução processual e concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias a 

cada qual, sucessivamente, para apresentação de memoriais escritos, 

iniciando-se pela parte autora. Em seguida, tornem-me conclusos para 

prolação de sentença. Em razão do teor dos ofícios n.º 91/2018 e 

109/2018, que informam que a Defensora Pública se encontra de licença 

prêmio, nomeio para apresentação das alegações finais pela parte autora 

a Dra. Jhanyleyne Furlan Sorti, advogada militante da Comarca, e, do 

mesmo modo, nomeio em favor da parte requerida a Dra. Danielli Redivo, 

advogada militante da Comarca. Intimem-se as advogadas. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro, 2 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-26.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 8010183-26.2011.8.11.0033 REQUERENTE: CELLONI 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA 

LTDA - ME REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI. DESPACHO Visto, 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo requerido no 

prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 25 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (ADVOGADO(A))

VALDIRLEI INOMATA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000165-55.2017.8.11.0033 REQUERENTE: VALDIRLEI 

INOMATA DOS SANTOS REQUERIDO: SIVALDO MARTINS SENTENÇA 

Visto, Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por VALDIRLEI INOMATA 

DOS SANTOS, em face de SIVALDO MARTINS, em que a parte autora 

requer a procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida 

ao pagamento de R$ 16.754,35 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e 

quatro reais e trinta e cinco centavos) em decorrência da emissão de seis 

cártulas de cheque de titularidade da parte requerida. O requerido 

apresentou contestação sustentado a ilegitimidade ativa e a existência de 

litisconsórcio necessário com a Sra. Adriana Inomata dos Santos e no 

mérito postulou pela improcedência da inicial. Instada as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora postulou 

pelo julgamento do feito no estado em que se encontram (Id.) e o requerido 

permaneceu silente. Sucinto relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

passo a analisar as preliminares arguida pelo requerido. Sustenta o 

requerido a ilegitimidade passiva do autor, ao argumento de que as 

cártulas objetos deste feita foram emitidas em favor da Sra. Adriana 

Inomata dos Santos, haja vista o contrato firmado para a pintura de imóvel. 

Em que pese os argumentos expostos, o cheque é titulo que natureza 

cambial, ou seja, o direito dele resultante deve estar estampado na cártula. 

Assim, torna-se legitimidade para cobrar o cheque quem esteja nele 

identificado como beneficiário. No caso em tela, verifico que os cheques n. 

851145, 851147, 851146 e 851148, estão nominais ao autor, sendo, 

portanto, legitimo para propor a presente ação. Entretanto, observo que os 

cheques n. 118543 e 118544, estão nominais a terceiros, não havendo 

qualquer indicativo de endosso ao requerente. Ora, é cediço que o 

portador de cheque nominal a terceiro, não transmitido via endosso, não 

detém legitimidade para a cobrança dos títulos, a teor do art. 17 da Lei nº 

7.357/1985, pois a titularidade do direito de crédito contida só poderia ser 

validamente transmitida mediante regular endosso, o que não se verificou 

na hipótese dos autos. Assim, reconheço a ilegitimidade do autor para 

cobrar apenas os cheques n. 118543 e 118544, ambos no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No tocante ao pedido de 

litisconsórcio necessário da Sra. Adriana Inomata dos Santos. Sustenta o 

requerido que contratou a Sra. Adriana para realizar a pintura de um 

imóvel, e como não houve o cumprimento integral da obrigação assumida, 

condicionou a compensação dos cheques descritos na inicial, a execução 

integral da obrigação firmada com Adriana. Registra-se que o 

procedimento adotado pela parte autora, Juizado Especial, não admite 

qualquer espécie de intervenção de terceiros, nos termos do artigo 10 da 

Lei 9.099/95: Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção 

de terceiro, nem assistência. Porém, o mesmo dispositivo legal permite o 

instituto do litisconsórcio no procedimento do Juizado Especial. Não 

obstante os argumentos expostos, inexiste nos autos qualquer indicativo 

de que os cheques haviam sido emitidos em favor de Adriana Inomata dos 

Santos, e posteriormente transferidos por endosso ao requerente. Desta 

feita, não vislumbro a ocorrência do litisconsórcio necessário, razão pela 

qual indefiro o pedido de inclusão de Adriana Inomata dos Santos no polo 

passivo da demanda. No mérito, a ação merece ser julgada parcialmente 

procedente. Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por Valdirlei 

Inomata dos Santos, em face de Sivaldo Martins, em que a parte autora 

requer a procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida 

ao pagamento de R$ 16.754,35 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e 

quatro reais e trinta e cinco centavos). Compulsando os autos, verifico 

que o pedido inicial baseia-se em prova documental inequívoca, 

consubstanciada no cheque n. 851145, 851147, 851146 e 851148, cada 

um no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidamente 

assinados pelo requerido, o que confere segurança ao Juízo de que o 

débito não foi pago no período indicado na inicial. Registra-se, ainda, que o 

autor de ação de cobrança baseada em cheque prescrito não precisa 

comprovar a causa debendi, consoante pacifico entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE 

PRESCRITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR E CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADAS - NO MÉRITO, PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL, COM 

DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. A audiência preliminar não é obrigatória quando presentes 

as condições necessárias ao julgamento antecipado da lide. Conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o autor de ação de cobrança 

baseada em cheque prescrito não precisa comprovar a causa debendi, 

circunstância que, aliada à inexistência de alegação de causa extintiva ou 

modificativa do direito pleiteado, autoriza o julgamento antecipado da lide, 

com a procedência do pedido, não havendo que se falar em nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.” (TJMT, Ap 87716/2011, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 01/02/2012, Publicado no DJE 07/02/2012) Desse modo, 

estando a petição inicial instruída com o cheque em cobrança e não tendo 

sido arguido na contestação a existência de dolo, simulação, coação, 

fraude ou qualquer outra causa extintiva ou modificativa do direito 

pleiteado, forçoso é a parcial procedência da inicial. Com relação ao termo 

inicial para incidência das correções, juros e correção monetária, tenho 

que deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o 

débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, 

sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da 

moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo 

anota Theotonio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que 

se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder 

aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão 

numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com 

correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, 

em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para condenar a parte requerida, Silvado Martins, ao pagamento 

da quantia resultante da emissão do cheque n. 851145, 851147, 851146 e 

851148 de titularidade do requerido, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento. Por 

conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 
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de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 11 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 083/2018-DF - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ...CONSIDERANDO 

que no dia 07 de outubro de 2017 será realizada as Eleições Gerais 2018 

– 1º Turno.CONSIDERANDO que os servidores desta unidade judiciária 

foram convocados pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral para prestarem 

serviços no decorrer das eleições; CONSIDERANDO que a comarca tem 

um território muito extenso e de estradas precárias dificultando o retorno 

dos servidores à sede da comarca.R E S O L V E:Art. I - SUSPENDER o 

expediente forense nesta Comarca no dia 08.10.2018 (segunda-feira), dia 

posterior às Eleições. Art. II - PRORROGAR os prazos processuais que, 

iniciam-se ou que se encerram na data 08.10.2018, para o primeiro dia útil 

subsequente.Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e Cumpra-se, 

afixando cópia na Porta de entrada do Fórum e remetendo-se aos 

Excelentíssimos Senhores Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e 

Corregedor Geral da Justiça, ao Ministério Público e ao Presidente da 

Subseção da OAB local.Vila Rica - MT, 04 de outubro de 2018 - Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva - Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65871 Nr: 1482-23.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 (..) O pedido liminar foi deferido mediante caução (fls. 40/41).Prestada a 

caução, fixou-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o embargado 

indicar o local onde se encontra o bem arrestado (fl. 49). No petitório de fl. 

50, a advogada do embargado solicita dilação de prazo fixado às fls. 47 

em razão de seu cliente estar realizando tratamento médico. Pois bem.De 

plano não vejo razão para dilatar o prazo para o embargado informar o 

local onde o bem (trator) recebido em depositado se encontra, uma vez 

que nada obsta essa informação que pode ser repassada, inclusive, por 

telefone.Quanto ao descumprimento da ordem judicial, acrescento que, 

conforme lição do Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o processo 

não é um jogo de esperteza, mas instrumento ético da jurisdição para 

efetivação dos direitos de cidadania" (STJ - REsp 65906/DF). Digo mais, o 

processo de natureza civil também não é uma brincadeira de pega-pega 

ou esconde-esconde, razão pela qual este magistrado parte do 

pressuposto de que os sujeitos processuais atuam com lealdade e em 

cooperação. O descumprimento de ordem judicial quebra o modelo de 

processo colaborativo retratado no atual Codex Adjetivo Civil, impondo ao 

juiz presidente do feito a adoção de medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 139, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.Nota-se que o Novo CPC conferir ao Juiz o poder 

necessário para dar efetividade às suas decisões e concretizar suas 

ordens. Assim, em determinados casos de crime de desobediência por 

descumprimento de ordem judicial, a pena de prisão pode ser requerida, 

conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o 

tema:"(...) Não há espaço para imposição direta de multa à indigitada 

autoridade coatora por virtual descumprimento da medida liminar, mesmo 

porque está ela sujeita à prisão em flagrante delito pelo crime de 

desobediência (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 1303-89.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS MARTINS ZORZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 O pedido liminar foi deferido mediante caução (fl. 40).Prestada a caução, 

fixou-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o embargado indicar o 

local onde se encontra o bem arrestado (fl. 47). A Gestora Judicial 

informou o decurso do prazo sem que a parte embargada tenha informado 

a localização do bem ( certidão de fl. 49).No petitório de fl. 50, a advogada 

do embargado solicita dilação de prazo fixado às fls. 47 em razão de seu 

cliente estar realizando tratamento médico. Pois bem.De plano não vejo 

razão para dilatar o prazo para o embargado informar o local onde o bem 

(trator) recebido em depositado se encontra, uma vez que nada obsta 

essa informação que pode ser repassada, inclusive, por telefone.Quanto 

ao descumprimento da ordem judicial, acrescento que, conforme lição do 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o processo não é um jogo de 

esperteza, mas instrumento ético da jurisdição para efetivação dos 

direitos de cidadania" (STJ - REsp 65906/DF). Digo mais, o processo de 

natureza civil também não é uma brincadeira de pega-pega ou 

esconde-esconde, razão pela qual este magistrado parte do pressuposto 

de que os sujeitos processuais atuam com lealdade e em cooperação. O 

descumprimento de ordem judicial quebra o modelo de processo 

colaborativo retratado no atual Codex Adjetivo Civil, impondo ao juiz 

presidente do feito a adoção de medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 139, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.Nota-se que o Novo CPC conferir ao Juiz o poder 

necessário para dar efetividade às suas decisões e concretizar suas 

ordens. Assim, em determinados casos de crime de desobediência por 

descumprimento de ordem judicial, a pena de prisão pode ser requerida, 

conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o 

tema:"(...) Não há espaço para imposição direta de multa à indigitada 

autoridade coatora por virtual descumprimento da medida liminar, mesmo 

porque está ela sujeita à prisão em flagrante delito pelo crime de 

desobediência(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65013 Nr: 910-67.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

CENTRAO BRASILEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIVAN DIAS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 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 certidão do oficial de justiça de fls. 62, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, em que a parte autora 

Coop. De Cred. De Livre Admissão de Centro Brasileira LTDA e parte 

requerida, Laudivan Dias de Sousa, que no dia 19/09/2018 às 17h57min, 

estive no endereço mencionado no mandado e falei com a Sra. Maria 

Ionara Botelho faria (esposa do Sr. Laudivan Dias de Sousa) e a mesma 

informou que o seu esposo havia falecido, após me entregou cópia da 

Certidão de Óbito anexo.

Por esse motivo. NÃO FOI POSSÍVEL DAR CUMPRIMENTO NO MANDADO 

DE CITAÇÃO. Do Sr. Laudivan Dias de Souza".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13057 Nr: 642-96.2007.811.0049
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, JOSUÉ SILVA MARINHO - OAB:MT 12423-A, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6882/O

 Vistos.

Considerando que o réu não foi intimado para comparecer à Sessão do 

Júri designado para 04/10/18, redesigno o Júri para o dia 29/11/18 às 

08:00 horas (Horário de Mato Grosso).

Intimem-se as partes, expedindo carta precatória para juízo de Cuiabá e 

intimar o réu (carta Retro).

Cumpra-se, com Urgência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59739 Nr: 1074-66.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIMISSON PEREIRA DA SILVA, JARDSON DE 

SOUSA 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): DEIMISSON PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

04129522116, Rg: 2301379-6, Filiação: Fátima Elielza Pereira da Silva, data 

de nascimento: 21/02/1992, brasileiro(a), natural de Santana do 

Araguia-PA, casado(a), soldador, Telefone (66) 98453-7936. 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: CONSTA A EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NA DATA DE 

19 DE ABRIL DE 2017, NA RUA DAS ACÁCIAS, Nº 190, BAIRRO CIDADE 

JARDIM, VILA RICA-MT O DENUNCIADO DEIMISSON PEREIRA DA SILVA, 

AGINDO COM VONTADE LIVRE CONSCIENTE, ADQUIRIU, EM PROVEITO 

PRÓPRIO, COISA QUE SABIA SER PRODUTO DE CRIME, CONSISTENTE NO 

APARELHO CELULAR INCURSANDO NA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO 

ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 

07 DE AGOSTO DE 2017.

Despacho: Vistos.Apresentada a resposta à acusação (fls. 92/93), 

verifico não haver questão incidental a ser analisada.Não sendo caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 14h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta 

Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em 

que se procederá à oitiva das testemunhas e, ao final, realizar-se-ão os 

interrogatórios dos acusados.Justifico ser esta a primeira data livre na 

pauta de audiências desta Comarca.As provas serão produzidas em uma 

só audiência, de forma que aquelas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias serão indeferidas.Os esclarecimentos dos 

peritos, caso necessário, dependerão de prévio requerimento das 

partes.Estando os réus presos, requisite-se sua escolta. Caso resida em 

outra comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca 

(s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do 

CPP, intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 

do STJ).Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na 

forma do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.Intimem-se o Ministério Público e a 

defesa.Ademais, quanto ao parecer Ministerial de fls. 85, deixo de 

declarar, por ora, o quebramento da fiança em desfavor do acusado, vez 

que será concedido ao acusado, em audiência, a oportunidade de 

apresentar just i f icat iva por não manter seu endereço 

atualizado.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, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 30 de agosto de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 547-80.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a formação do presente executivo de pena, designo 

audiência admonitória para o dia 12 de junho de 2018, às 13h00min 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se o réu para comparecimento à audiência acompanhado de 

advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 037/2018/DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida nos Autos de Pedido de Licença 

Premio - Feitos Administrativos 1276.51.2018.811.0035 Cód. 56753;

 RESOLVE:

CONCEDER à servidora EDNAR DA SILVA PRATES DAVID – Distribuidora, 

Contadora e Partidora, três (03) meses de Licença-Prêmio, relativa ao 

quinquênio de 06.06.2013 à 06.06.2018, nos termos do Art. 109 da Lei 

Complementar n.º 04/90, condicionando o usufruto à conveniência do 

serviço.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

Alto Garças - MT, 04 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 038/2018/DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida nos Autos de Pedido de Licença 

Premio - Feitos Administrativos 1275.66.2018.811.0035 Cód. 56752;

 RESOLVE:

CONCEDER à servidora RUTH CARNAUBA DE PAIVA VIEIRA – Oficial de 

Justiça, três (03) meses de Licença-Prêmio, relativa ao quinquênio de 

11.06.2013 à 11.06.2018, nos termos do Art. 109 da Lei Complementar n.º 

04/90, condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

Alto Garças - MT, 04 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 47741 Nr: 829-97.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13.420/MT

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Tendo em vista que já fora nomeado advogado dativo para patrocinar a 

defesa do acusado à ref. 80 dos autos, intime-se o patrono nomeado para 

que apresente alegações finais em favor do acusado no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58116 Nr: 1757-14.2018.811.0035

 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: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, SEMENTES E 

BIODIESEL AURORA MT LTDA - ME, Juliana Muller Scheer, SEMENTES 

AURORA MT LTDA - EPP, JULIANA MULLER - ME, NILSON MULLER - ME, 

Nilson Müller, OLDEMAR SCHEER, JONAS ROBERTO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE ABREU 

CARBINATO - OAB:, CARLOS R. DENESZCZUK ANTÔNIO - 

OAB:OAB/SP 146.360, DANIEL MACHADO AMARAL - OAB:OAB/SP 

312.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que deposite os honorários em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), para realização da perícia prévia, no prazo de 

48 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 1441-40.2014.811.0035

 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: Elis Regina Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46727 Nr: 391-71.2017.811.0035

 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: Angela Maria Rezende Novais

 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:

 Código nº: 46727

DESPACHO.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração que não há tempo hábil para o cumprimento 

das diligencias necessárias à realização da audiência aprazada na data 

04/10/2018, REDESIGNO a oralidade para o dia 29 de novembro de 2018 

às 15h00min. Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Às providências. Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48059 Nr: 991-92.2017.811.0035

 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: Celita Kollemberg Sang

 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:

 Código nº: 48059

DESPACHO.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração que não há tempo hábil para o cumprimento 

das diligencias necessárias à realização da audiência aprazada na data 

04/10/2018, REDESIGNO a oralidade para o dia 29 de novembro de 2018 

às 14h30min. Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Às providências. Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37074 Nr: 10-34.2015.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nádia Carla Ribeiro da Cruz, Nathalia da Cruz 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Vistos em correição.

 Ante a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, determino à 

remessa dos autos a contadoria judicial, para a atualização do cálculo do 

débito.

 Após, com a atualização, intimem-se as partes para que se manifestem.

 Em seguida, tornem-me conclusos.

Cumpra-se.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56129 Nr: 1085-06.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVASDO, RAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por ANA VITÓRIA 

SANTOS DE OLIVEIRA, neste ato representado por sua genitora RAYANE 

APARECIDA ALVES SANTOS, em desfavor de UESCLY SOUZA 

OLIVEIRA, todos já qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.15 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação pelo pagamento.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.15, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48453 Nr: 1222-22.2017.811.0035

 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: KFdS, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando que foram realizadas 02 (duas) tentativas de citação do 

executado que restaram infrutíferas, determino a citação do executado no 

endereço oferecido na exordial, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

certificar-se se o citando está se ocultando, se for o caso, proceda a 

citação por hora certa nos termos do artigo 252 e 254 do Código de 

Processo Civil.

 No mais, cumpra-se decisão de ref.04.

 Às providências. Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46125 Nr: 146-60.2017.811.0035

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT, Gestor 

Judiciário da Vara Única da Comarca de Alto Garças- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ref.22: Dê-se vista dos autos a parte requerente para que se manifeste 

sobre a petição de ref.22, pugnando o que dê direito, no prazo de 

15(quinze) dias.

Após, tornem-me conclusos para deliberações pertinentes.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56831 Nr: 1308-56.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomercindo dos Santos Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de termo de acordo entabulado entre as partes LEONTINO 

PEREIRA DA SILVA, GOMERCINDO DOS SANTOS PADILHA, pelos fatos e 

fundamentos expostos. (ref.14)

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.14, mister a 

homologação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,”b” do 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.R.I.C.

Intimem-se. Cumpra-se.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45007 Nr: 1562-97.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, pugnando o que dê direito, prazo 15(quinze) 

dias.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6657 Nr: 381-13.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOS, SdOS, ODR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélida Santos da Silva - 

OAB:133.499-RJ

 IMPULSIONO os autos a autora para que indique a localização dos 

veículos a serem avaliados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45851 Nr: 12-33.2017.811.0035

 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: Carmen Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11.045/A, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA promovida por CARMEM ROSA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

À ref. 28, o patrono da parte autora pugnou pela extinção do feito, ante ao 

falecimento da parte autora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme informação prestada à ref. 28 pelo patrono da parte autora, esta 

veio a óbito. Logo, ante ao falecimento da beneficiária da medida pleiteada, 

restou caracterizada a perda do objeto.

 Assim, diante do exposto em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código 

de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.
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 P.R.I.C.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55914 Nr: 1032-25.2018.811.0035

 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: Odemilson Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANY ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao advogado Dr. ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA OAB/MT N.° 8.322, para intimá-lo da nomeação como 

curador especial da requerida nestes autos, bem como, intimá-lo 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55914 Nr: 1032-25.2018.811.0035

 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: Odemilson Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANY ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Eletrônico

Código: 55914

Espécie: Interdição – Procedimento Especial de Jurisdição Voluntário.

 Data e horário: quinta - feira, 04 de outubro de 2018, 09h20min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Promotor de Justiça: Dr. Elton Oliveira Amaral

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerente: Odenilson Alves Machado

 Defensor Público: Dr Rubens Vera Fuzaro Júnior

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos quatro de outubro de dois mil e dezoito 

(04-10-2018), às 09h20min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

Considerando-se a impossibilidade de comparecimento da interditanda na 

presente solenidade, conforme certidão retro, o M.M. Juiz, o Douto 

Promotor de Justiça e o Digníssimo Defensor Público se deslocaram até a 

residência da primeira, ocasião em que fora realizado o interrogatório da 

interditanda, conforme mídia anexa.

Dada a palavra ao Promotor de Justiça este se manifestou nos seguintes 

termos: “M.M. Juiz, haja vista o cumprimento dos requisitos, bem como 

ante as informações colhidas por meio do interrogatório da interditanda, 

manifesto-me favoravelmente à concessão da tutela de urgência 

pleiteada.”

Dada a palavra ao Defensor Público Estadual este se manifestou nos 

seguintes termos: “M.M Juiz, nada a opor.”

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos em correição. A 

curatela é um instituto de interesse público, “um encargo imposto pelo 

Estado em benefício coletivo”. Ela serve para reger a pessoa e administrar 

os bens de pessoas maiores incapazes, em função de moléstia, 

prodigalidade ou até ausência. Nas lições de Caio Mário da Silva Pereira, 

“incidem na curatela todos aqueles que, por motivos de ordem patológica 

ou acidental, congênita ou adquirida, não estão em condições de dirigir a 

sua pessoa ou administrar os seus bens, posto que maiores de idade.” O 

artigo 747 elenca quem são as pessoas que podem promover a ação de 

interdição: Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 

companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público. Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por 

documentação que acompanhe a petição inicial. Assim, verifica-se que a 

presente ação de interdição fora proposta pelo filho da interditanda, o Sr. 

Odemilson Alves Machado pessoa legitima para propor a ação. Em análise 

dos autos, em especial pelo estudo psicossocial realizado à ref. 27, em 

conjunto com o interrogatório da interditanda realizado na presente data, 

evidencia-se que a situação implica na impossibilidade da interditanda de 

gerir atos de sua vida civil, e seu filho Odemilson Alves Machado, 

despende de todos os cuidados necessários, inclusive realiza a 

locomoção de sua genitora. Neste sentido julgou o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DOENÇA 

MENTAL - PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO 

COMPROVADA - CURATELA NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO. 01. A 

deficiência mental prevista no ordenamento jurídico não se refere à 

deficiência permanente ou transitória, mas sim àquela que comprometa o 

regular exercício dos atos da vida civil. 02. Restando comprovado que a 

apelada encontra-se destituída da capacidade necessária para a prática 

dos atos da vida civil, necessária faz-se sua interdição, uma vez que a 

curatela resguardará os seus direitos, com o gerenciamento de seus atos, 

a fim de preservar a sua integridade e a administração de seus bens. 

Apelo provido. (Número: 47196 – Ano: 2005 – Magistrado: DONATO 

FORTUNATO OJEDA). Assim, imperiosa o deferimento temporário da 

interdição. Importante ainda destacar, que a interdição ora pleiteada, não 

possui caráter definitivo, podendo ser cessada. Não se pode olvidar que 

cessada a incapacidade, poderá ser levantada a interdição, mediante 

pedido formulado pela própria interessada. Assim, considerando os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde do(a/s) interditando(a/s) e a 

necessidade de ampará-lo(a/s) material e socialmente DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido formulado na inicial para decretar 

temporariamente a incapacidade civil relativa de IVANY ALVES 

MACHADO. NOMEIO o Sr. Odemilson Alves Machado, curador provisório 

da interditanda. Lavre-se o respectivo termo de compromisso, ficando o 

curador autorizado, provisoriamente, a realizar os atos necessários para 

gerir e administrar os bens da interditanda, salvo a alienação de bens 

imóveis. O curador, ora nomeado, fica obrigado à prestação de contas 

quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 

553 do CPC. No mais, em respeito aos princípios da ampla defesa e 

contraditório, bem como ao fato de que a DPE não poderá atuar como 

curador, haja vista o conflito de interesses, NOMEIO como curador 

especial da requerida, o advogado Dr. ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

OAB/MT N.° 8.322, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se 

o defensor constituído de seu munus, cientificando-a 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. Aguarde-se o prazo do artigo 

752 do CPC, após tornem-me conclusos para deliberações pertinentes ao 

caso. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Hércules de Paula Carvalho, 

estagiário , foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

____________________________________

 Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. Rubens Vera Fuzaro Junior

 Promotor de Justiça Defensor Público

 ¬¬¬

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 507-43.2018.811.0035

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Fidencio Nunes Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de termo de acordo entabulado entre as partes BANCO DO 

BRASIL S/A, ANA FIDENCIO NUNES SCHINDLER, pelos fatos e 

fundamentos expostos. (ref.13)

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.13, mister a 

homologação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,”b” do 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.R.I.C.

Intimem-se. Cumpra-se.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51549 Nr: 2746-54.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de termo de acordo entabulado entre as partes BANCO 

BRADESCO S/A, ADÃO SILVA ANDRADE, pelos fatos e fundamentos 

expostos. (ref.23)

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.23, mister a 

homologação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,”b” do 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.R.I.C.

Intimem-se. Cumpra-se.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 1042-34.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Moreira dias - ME, Ivanildo Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casagrande e Fracaro Ltda - ME, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amim Antônio Fonseca - 

OAB:12.951-B/MS, Ricardo Cruvinel Cardoso - OAB:16.646/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Ricardo Cabrera - 

OAB:11.340-B/MS, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT

 Autos do Processo de Código nº. 33545

Vistos.

1. Com o objetivo de adequar o procedimento destes autos aos 

dispositivos do NCPC, o qual tem por princípio base a resolução 

consensual dos conflitos, determinando a realização de audiência de 

conciliação ou mediação em todos os processos já no ato de recebimento 

da inicial, nos termos dos artigos 334 e 3º, §3º, do NCPC, DESIGNE-SE 

data para realização de audiência de conciliação, que será presidida pelo 

conciliador ou mediador (§1º, 334, CPC) do Juízo.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

De Alto Araguaia/MT para Alto Taquari/MT, 3 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50498 Nr: 2168-80.2018.811.0092

 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): Peterson Romualdo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150.060 OAB/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovada a mora do 

requerido, mediante notificação. (Súmula 245/STJ)

2- DETERMINO ao oficial de justiça que proceda as diligências 

necessárias, podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do 

Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem 

alienado fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue 

anexa, que se encontra em poder da parte requerida no endereço 

indicado ou outro local que possa ser localizado.

3- Intime-se o requerido cientificando-o que no prazo de (05) cinco dias 

depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo no 

mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no valor 

apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º 

da Lei 10.931/04.

 4- Nos termos do provimento nº 07/2017-CGJ, intime-se a parte 

requerente, por meio de seu patrono, para proceder com a expedição de 

guia e recolhimento de diligência do oficial de justiça para o cumprimento 

do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21761 Nr: 572-08.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 DECISÃO
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Conforme certidão de fl. 214, a sentença condenatória declarou o 

perdimento da fiança paga pelo réu (fl. 183-189), porém, não estabeleceu 

a sua destinação.

Assim, com base no art. 336 do Código de Processo Penal, determino que 

o valor pago a título de fiança pelo réu (fl. 41) seja utilizada para 

pagamento das custas processuais e da multa aplicada, esta última a ser 

revertida em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso – 

FUNPEN/MT, conforme cálculo de fl. 190, devendo o Sr. Gestor Judiciário 

tomar as providências necessárias para tanto.

Havendo saldo remanescente, proceda à transferência do valor para 

conta judicial vinculada ao Executivo de Pena (Autos 50522), a fim de ser 

utilizado para pagamento da prestação pecuniária, certificando tanto 

nestes autos quanto naqueles.

Certifique-se ainda no Executivo de Pena (Autos 50522) o pagamento da 

multa.

 Alto Taquari/MT, 3 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50612 Nr: 2234-60.2018.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON DA COSTA - 

OAB:241565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50612

Não obstante a certidão do Distribuidor de fls. 17, somente estará sujeito à 

cobrança de custas, quando o cumprimento da sentença for proveniente 

de outro juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 1.043 da 

CNGC/MT, o que não é o presente caso, pois a sentença a ser executada 

foi proferida nesta vara.

Assim, não há falar em exigência de custas para processamento da 

presente ação.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46434 Nr: 354-33.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCC, CECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 -MT

 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 

12h30min. (HORÁRIO MT).

2) Intimem-se as partes.

3) Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 12806 Nr: 767-37.2004.811.0092

 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: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO BAVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610-MT, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 12806

Em correição

SENTENÇA

Trata-se de Ação Monitória movida pela BASF S.A em face de PEDRO 

ANTONIO BAVIA, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 153, a requerente pugnou pela extinção do feito.

Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual extingo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Custas finais ao requerente e sem honorários.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 18 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 1251-71.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTR, CBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

encaminhem-se os presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas 

e anotações de estilo, independente de nova determinação. Sem custas e 

honorários.P.I.Alto Taquari/MT, 20 de setembro de 2018. Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 2047 Nr: 309-20.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAIS DE GOIÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Jonas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA 

- OAB:7349/Go, Odenir Malaspina de Morais - OAB:4967/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 2047

Em correição

Despacho

Defiro o petitório de fl. 274/275.

 Expeça-se o competente mandado para nova avaliação dos semoventes 

penhorados às fls. 234.

Alto Taquari/MT, 20 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30900 Nr: 402-65.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ENERGIA RENOVAVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Vieira Loubet - 

OAB:4899/MS

 Código nº 30900

Em correição

 DESPACHO

Intime-se o apelado para apresentação de contra razões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Alto Taquari/MT, 20 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16897 Nr: 50-83.2008.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloar Paes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Emile Maciel Jorge de 

Souza - OAB:Mat.1585180

 Código nº 16897

Em correição

 DESPACHO

Intime-se o apelado para apresentação de contra razões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Alto Taquari/MT, 20 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21720 Nr: 530-56.2011.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transenergia Renovavel S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noberto Noel Previdente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MATTHES - 

OAB:76.544/SP, KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - 

OAB:182.340/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código nº 21720

EM CORREIÇÃO

 DECISÃO

 Indefiro o pedido de fls.225, vez que não cabe ao já sobrecarregado 

Poder Judiciário realizar diligências que competem à parte.

 Saliento que em decisão de fls.224, a qual determinou a intimação do 

executado para cumprimento da sentença, foi facultada ao exequente a 

retirada da certidão para protesto.

 Alto Taquari/MT, 20 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21050 Nr: 1191-69.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebes-Mar Rodrigues de Souza, Clebes-Mar 

Rodrigues de Souza -Mercado Denis, Eguimar Rodrigues Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 21050

Em correição

Despacho

Diante da sentença nos autos de Embargos de Terceiros em apenso – 

Código 44509 intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias se 

manifestar no prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 20 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 2047 Nr: 309-20.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAIS DE GOIÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Jonas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA 

- OAB:7349/Go, Odenir Malaspina de Morais - OAB:4967/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-03.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTER SILVA FONTOURA (REQUERENTE)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010153-03.2014.8.11.0092. REQUERENTE: FAUSTER SILVA FONTOURA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Defiro os pedidos (I.D15155219), 

para determinar a correção da autuação, fazendo constar “Procedimento 

de Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da ação. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. 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), sem 

prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 

523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A impugnação somente 

poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no processo, se ele 

correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro de cálculo ou 

causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, supervenientes à 

sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). 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. 

ALTO TAQUARI, 1 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-13.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

JOSEMAR ENGRACIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000005-13.2018.8.11.0092. REQUERENTE: JOSEMAR ENGRACIA 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Recebo o Recurso Inominado no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei dos Juizados Especiais). Intime-se a parte recorrida para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 10 dias, com fulcro no art. 42, §2º da Lei 

9.099/95. Cumprida a determinação acima, remeto o feito à Egrégia Turma 

Recursal com as nossas homenagens. ALTO TAQUARI, 1 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-68.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ARRUDA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE FINANCIAMENTOS ? GRUPO BANCO SANTANDER DO BRSIL 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010073-68.2016.8.11.0092. REQUERENTE: DOUGLAS ARRUDA DE 

BARROS REQUERIDO: AYMORE FINANCIAMENTOS ? GRUPO BANCO 

SANTANDER DO BRSIL Recebo o Recurso Inominado no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei dos Juizados Especiais). Intime-se a parte recorrida para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 10 dias, com fulcro no art. 42, §2º 

da Lei 9.099/95. Cumprida a determinação acima, remeto o feito à Egrégia 

Turma Recursal com as nossas homenagens. ALTO TAQUARI, 1 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-57.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR RURAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010087-57.2013.8.11.0092. REQUERENTE: CASA DO PRODUTOR RURAL 

LTDA - EPP REQUERIDO: OI S/A Recebo o Recurso Inominado no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei dos Juizados Especiais). Intime-se a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 dias, com fulcro 

no art. 42, §2º da Lei 9.099/95. Cumprida a determinação acima, remeto o 

feito à Egrégia Turma Recursal com as nossas homenagens. ALTO 

TAQUARI, 1 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-39.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE ABREU DIAS (ADVOGADO(A))

ANTALUM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

LOANA MICOANSKI DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000055-39.2018.8.11.0092. REQUERENTE: LUCIENE MARTINS BATISTA 

REQUERIDO: ANTALUM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP Luciene 

Martins Batista ajuizou Reclamação em face da Atalum Comércio de 

Alumínio LTDA, alegando que teve seu nome protestado indevidamente 

pela ré, porém, nunca celebrou negócio jurídico com a mesma. Relata que 

seu ex-convivente tinha uma vidraçaria e que já fez compras da empresa 

reclamada, porém nunca teve vínculo. Aduz que a reclamada em contato 

por whatsapp lhe informou que os seus documentos foram passados por 

e-mail para realizar um acordo em relação aos débitos de seu 

ex-cpnvivente. Contudo, afirma que não tinha conhecimento que seus 

dados foram enviados por e –mail ou sequer autorizou a utilização do seu 

CPF para negociação de dívidas entre seu ex-convivente e a reclamada. 

Destaca ainda que a reclamada teria informado que se a mesma pagasse 

o valor de R$2.000,00 daria baixa em seu nome, valor que seria o custo 

para baixa no cartório. Requereu a procedência do pedido para ser 

declarado inexistente o débito junto à requerida, condenando-a ao 

pagamento de indenização por danos morais. A inicial veio instruída com 

documentos. Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, Da Prescrição da Pretensão de reparação civil; Da 

Incompetência Territorial. No mérito, Da improcedência da Demanda – 

Ausência de Ato Ilícito; (I.D 13211614). Impugnação à contestação 

apresentada (I.D 13318716). É o relatório. DECIDO. PRELIMINARMENTE Da 

Prescrição da Pretensão de reparação civil: No presente caso se discute 

a inexigibilidade do débito da reclamante junto à reclamada e da 

responsabilização desta em indenizar por danos morais pelo suposto 

protesto indevido do CPF da reclamante. Conforme posicionamento do STF 

- RECURSO EXTRAORDINÁRIO 706.134, impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. A matéria discutida constitui relação de 

consumo (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), com 

responsabilidade objetiva do prestador de serviço, de reparar o dano 

sofrido pelo consumidor. Portanto, no caso em tela, por ser a requerente 

pessoa física, não há que se falar em prescrição do direito postulatório. 

Assim, afasto a preliminar arguida. Da Incompetência Territorial Em relação 

à referida preliminar, a reclamante por ser parte hipossuficiente na 

sobredita relação jurídica de consumo, terá a faculdade de escolher o foro 

competente para conhecimento da demanda consumerista, quer o foro do 

lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quer o do seu próprio 

domicílio, conforme a norma jurídica disposta no artigo 101, inciso I, do 

CDC, litteris: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de 

produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste 

título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser 

proposta no domicílio do autor; Assim, afasto a preliminar arguida. DO 

MÉRITO Pois bem, em análise das alegações e provas produzidas pelas 

partes, vislumbro assistir razão à parte autora. Isso porque, conforme 

alega e demonstra na inicial e seus anexos, teve seu CPF indevidamente 

protestado no valor de R$10.887,50 pela requerida conforme certidão 

positiva (ID 12441728) e boletos anexos no valor de R$610,00 cada, 

originados de uma suposta negociação entre a requerida e a empresa 

onde a mesma trabalhava. Contudo relata que nunca teve qualquer 

relação com a requerida que pudesse ensejar na referida cobrança. Com 

efeito, de acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In 

casu, a parte autora logrou êxito em demonstrar o protesto do seu nome 

pela requerida. Isso porque, conforme alega e demonstra na inicial e seus 

anexos, teve seu CPF indevidamente protestado no valor de R$10.887,50 

pela requerida conforme certidão positiva (ID 12441728) e boletos anexos 

no valor de R$610,00 cada, originados de uma suposta negociação entre 

a requerida e a empresa onde a mesma trabalhava. Contudo relata que 

nunca teve qualquer relação com a requerida que pudesse ensejar na 

referida cobrança. Já em relação aos argumentos trazidos pela requerida 

em sua contestação, alega que, diferente do que relata a autora, a 

requerida tinha como cliente a empresa de Alecsandro Carlos dos Santos, 

ex-convivente da requerente, e que na época em que o Sr. Alecsandro 

comprava materiais da requerida, a requerente enquanto companheira do 

mesmo cuidava da parte financeira da empresa, uma vez que a 

administrava. Contudo, atentando-se aos documentos trazidos pela 

requerida, constato apenas relatos de que a requerente utilizava o e-mail 

(clarosvidro@gmail.com) para se comunicar em nome da empresa, porém, 

em nenhum momento trouxe qualquer prova de que a mesma teria 
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assinado ou firmando uma negociação/acordo ou confissão de dívida em 

nome da empresa onde era funcionária, muito menos de que ela mesma 

teria fornecido os seus dados para emissão dos 15 boletos no valor de 

R$610,00 posteriormente protestados pela requerida, o que poderia ser 

feito por qualquer pessoa que tivesse informações de seus respectivos 

dados. Destarte, ante a comprovação do direito do autor, impõe-se a 

procedência do pedido, devendo ser declarado inexistente o débito objeto 

da presente demanda. Por outro lado, em relação ao pedido de danos 

morais, o pedido também procede, uma vez que restou demonstrada a 

ilicitude da cobrança e o protesto indevido do nome da parte autora. Com 

efeito, o dano moral decorrente do protesto indevido é presumido, isto é, 

“in re ipsa”. Sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - RECURSO 

IMPROVIDO.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes 

capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da 

Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em 

consequência, o dever de indenizar.Em se tratando de danos morais 

decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção 

ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re 

ipsa. (Ap 20144/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, 

Publicado no DJE 27/08/2018) Por consequência, reconhecida a 

responsabilidade por danos morais, passo à análise do valor da 

indenização. Esclareço que o “quantum” indenizatório deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de compensar o seu sofrimento, e 

também produzir no causador do dano impacto suficiente para 

desaconselhá-lo a reiterar a conduta. Nesse cenário, analisando os 

critérios acima delineados bem como a condição financeira das partes, 

impõe-se a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para fim 

de reconhecer a inexigibilidade do débito de R$10.887,50 e para condenar 

a parte ré na obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente pelo 

INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. ALTO TAQUARI, 27 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30408 Nr: 2005-18.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Freitas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o rol de testemunhas que irão depor em Plenário, juntar 

documentos ou requerer diligências complementares, na forma do art. 422 

do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 776-32.2018.811.0084

 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: MDGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, conforme 

determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53511 Nr: 1740-59.2017.811.0084

 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: LSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Barbosa Caldeira - 

OAB:0

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52201 Nr: 1025-16.2005.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élcio Miranda, Espolio de Odete dos Santos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Herculano da Silva, Lourdes da Silva, 

Pedro Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Dantas de Souza - 

OAB:10.477/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Garcia Quijada - 

OAB:185.129 SP, Shirlene Benites - OAB:16.211/MT

 Processo nº: 1025-16.2005.811.0091.

Código: 52201.

Vistos.

Compulsando os autos verifico á Ref. 13 o pedido de intervenção no feito 

na forma de assistência litisconsorcial. INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste acerca do petitório supra.

Após, o decurso do referido prazo, CERTIFIQUE-SE e, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 03 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55195 Nr: 605-75.2018.811.0084

 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: Maria Aparecida Bocarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 605-75.2018.811.0084

Código: 55195.

Vistos.

 Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural com pedido de tutela 

de urgência proposta por MARIA APARECIDO BOCARDE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 É o relato do necessário.

 DECIDO

1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição (Ref. 12), 
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o que passo a apreciar.

DA PRESCRIÇÃO

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/10/2018, às 

13h15min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principais pontos controvertidos: 

a) o exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para 

obtenção do benefício, por parte do de cujus e b) a qualidade de 

dependente da parte autora.

3) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.

6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47035 Nr: 653-73.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nunes Alves, Dionísio José Simão, 

Wanderson Zarati Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249, JAYME 

RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - OAB:3735/O, Paulo Rogério de 

Oliveira - OAB:11.324/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Ordem de Serviço 

01/2018, impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do 

advogado do réu Wanderson Zarate Morais, Dr. JAYME RODRIGUES 

CARVALHO JUNIOR, nestes termos:"(...) INTIME-SE o patrono da parte ré 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos procuração 

outorgando-lhe o direito de defesa.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-28.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA FERREIRA DE MACEDO GERALDO (REQUERENTE)

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000025-28.2018.8.11.0084. Vistos. Ausente o relatório, em razão do 

permissivo legal do art. 38 da Lei 9.099/95. I- DA DECADÊNCIA. Quanto a 

preliminar alegada pela parte promovida, percebe-se que a decadência no 

CDC afeta o direito de reclamar, sendo que o prazo previsto no art. 25 do 

CDC trata-se de decurso de prazo para que o consumidor exerça um 

direito potestativo, sendo que a contagem do prazo decadencial, inicia-se 

a partir da entrega do produto ou da execução do serviço, para os vícios 

aparentes ou de fácil contestação. Assim, não merece acolhida a 

preliminar de decadência apresentada pelo réu, pois a parte autora não 

alega em sua reclamação a existência de vícios na prestação de serviços, 

mas cobrança de dívida indevida. II- DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Assim dispõe o Art. 54 da Lei 9.099/95: "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." 

Desta forma, inócua qualquer discussão sobre justiça gratuita em sede de 

primeira instância, devendo em momento oportuno a parte impugnar a 

justiça gratuita, portanto, resta prejudicado a análise quanto a impugnação. 

Desta feita, rejeito a presente impugnação à gratuidade de justiça. DO 

MÉRITO. No mérito verifica-se que a autora é beneficiaria do INSS 

recebendo pensão por morte e constatou que o requerido realizou de 

forma irregular um empréstimo em seu nome, e que tentou por diversas 

vezes proceder à devolução do dinheiro, sendo que o valor ficou 

disponível em sua conta por oito dias, no entanto, não utilizou esta quantia, 

e que após, na data de 21/11/2017 verificou que sua conta estava 

bloqueada para movimentação, motivo pelo qual, compareceu à Delegacia 

de Polícia desta Comarca de Apiacás/MT e narrou o ocorrido, Por este 

motivo, requer a suspensão das cobranças do empréstimo consignado em 

sua pensão a existência de descontos indevidos em sua aposentadoria 

em benefício do Banco CETELEM S.A. Por fim, requer a declaração de 

inexistência de relação jurídica, devolução da quantia debitada de sua 

folha indevidamente, bem como indenização por dano moral. Por outro 

lado, a empresa ré sem êxito, alegou em síntese inexistir irregularidade 

nos procedimentos adotados na contratação do empréstimo impugnado. 

Asseverou que restou demonstrado nos autos que o contrato fora 

celebrado entre as partes e o crédito foi disponibilizado em uma conta 

poupança da promovente e que, diante da legalidade da contratação e 

utilização do valor disponibilizado, inexistiria dano material a ser reparado. 

Arguiu que a instituição financeira não agiu de má-fé, de modo que em 

caso de possível restituição, essa não poderá ser realizada em dobro. Ao 

final, afirmou que agiu no exercício regular de seu direito ao proceder à 

cobrança e à negativação do nome do apelado em razão da inadimplência 

contratual. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. As instituições 

financeiras devem responder pelos danos ocasionados aos consumidores 

por falha na prestação de serviço e por fraude praticada por terceiros, 

salvo se provar a inexistência do defeito ou que a culpa é exclusiva do 

consumidor, o que não restou demonstrado no caso em apresso. Logo, 

diante da inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes 

no que se refere aos empréstimos pode-se concluir que as cobranças 

efetivadas na aposentadoria da parte autora são indevidas. A parte autora 

é consumidora equiparada, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do 

CDC, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios por 

insegurança advindos tanto dos produtos como da prestação dos 

serviços ofertados do mercado de consumo. Veja-se que, para a 

exclusão da responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do 

CDC, é preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou a culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua 

responsabilização, argumentar também ter sido vítima de fraude cometida 

por terceiro. Para tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse 

a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos 

documentos, mas não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de 

má-fé, a parte requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, 

responde pelas disfunções de sua atividade, absorvendo os danos 

decorrentes, que não podem ser repassados ao consumidor. Ao que 

indica o contexto probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com 

pessoa que não a demandante, mas em nome desta. Assim, estão 

presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, 

por consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como 

assinalado, está caracterizada na contratação com terceiro em nome da 

parte autora, sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé 

objetiva. O nexo causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela 

parte requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo 

conduta.O dano moral experimentado pela promovente independe da sua 

comprovação. E tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo 

emocional gerado àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida 

para dar golpe, bem com em face da parca renda percebida pelo autor. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 
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PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NO VALOR DO SALÁRIO DE APOSENTADA PERCEBIDO 

MENSALMENTE PELA AUTORA – INDEFERIMENTO - REQUISITOS DO 

ART.273 DO CPC EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA RELAÇÃO NEGOCIAL – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

AUTORA IDOSA – NECESSIDADE CAUTELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Se, além de evidenciada a verossimilhança das 

alegações de que o negócio que se busca rescindir fora entabulado 

mediante fraude, há que ser deferido o pleito antecipatório a fim de se 

suspender os descontos duvidosos da folha de pagamento e conta da 

autora do salário de aposentadoria mensalmente percebido. (AI 

90282/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016). 

O sentido natural do reconhecimento da fraude é o reconhecimento de 

inexistência da dívida, bem como determinação da devolução em dobro 

dos valores auferidos indevidamente pela ré. O valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) Suspender as cobranças e DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar o 

cancelamento do empréstimo em nome da promovida bem como 

DETERMINAR a restituição em dobro dos valores cobrados e pagos 

indevidamente, devidamente atualizados, incidindo a correção monetária 

(INPC) a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ) e os juros 

de mora de 1% a.m. a partir do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ). b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

devidamente atualizado, com correção monetária incidindo desde a data 

do ARBITRAMENTO (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora de 1% a.m. 

fluem a partir do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 

Por verificar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

tutela de urgência para determinar que a parte requerida promova as 

medidas administrativas objetivando a suspensão dos descontos mensais 

feitos em conta bancária da parte autora, no prazo de 05 dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000001-34.2017.8.11.0084. REQUERENTE: BRENDA IND E COM DE 

MADEIRAS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração com efeitos modificativos interposto por BRENDA IND. E COM. 

DE MADEIRAS LTDA-ME contra a sentença proferida no ID 12052487, 

alegando, em síntese, haver contradição/omissão. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Os presentes 

embargos merecem ser conhecidos, eis que presentes os pressupostos 

de admissibilidade. No mérito, vejo que razão não assiste a embargante. 

Explico. O artigo 1.022 do CPC/2015, dispõe que os embargos de 

declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial nas seguintes 

hipóteses: 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. Reexaminado a questão 

suscitada, vejo que a sentença embargada não merece qualquer reparo 

por inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser 

sanado, tendo em vista que, com base do em exame a narrativa das 

partes, este Juízo entendeu que para a solução do presente conflito 

INDEPENDE de novas provas, pois é o caso do Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB). Ademais, 

entendo, inviável a pretensão da requerente em sede de embargos de 

declaração, pois para a rediscussão da matéria a parte embargante deve 

utilizar do recurso próprio previsto na norma processual vigente, tendo em 

vista que os embargos de declaração não é a via adequada para esse fim. 

Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO 

NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E 

REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS 

REJEITADOS.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o 

acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos 

quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. (ED 5282/2018, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018). 

Por fim, desnecessária a intimação da parte embargada para 

manifestar-se nos moldes do art. 1.023, §2° do CPC/15, tendo em vista a 

não modificação da sentença embargada. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

CONHEÇO os embargos, porém NEGOU-LHES PROVIMENTO, por não 

haver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na r. sentença, 

conforme consignado no bojo desta decisão, mantendo incólume a r. 

sentença. Cumpra-se o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97308 Nr: 177-37.2018.811.0038

 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 APARECIDA DA CUNHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho 

Barros - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 15h30 – 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19667 Nr: 687-02.2008.811.0038

 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: Adão Domingos da Silva, Sirlene de Abreu da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Fagundes Cardoso, Judite Maria Cardoso, 

Otoniel Cardoso, Alberto Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do Oficio de fls. 

159/159v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19240 Nr: 260-05.2008.811.0038

 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: Roberto Jaldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do retorno dos autos da segunda 

instância, bem como para manifestar, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 2055-70.2013.811.0038

 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: Divina Maria de Souza Brasil

 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, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.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.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 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54384 Nr: 1755-11.2013.811.0038

 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: Dalva Amaro, TAAdPR, DAdPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA em que o processamento depende do resultado do processo 

distribuído por dependência sob o n. 922-85.2016.811.0038 (67969) e com 

sentença já proferida, mas pendente de trânsito em julgado.

Isso posto, DETERMINO que o em epígrafe permaneça SUSPENSO até o 

resultado final do processo outro mencionado e o translado das 

peças/cópias reprográficas necessárias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 220-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almenis Candida de Moraes, NdML, EdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Guedes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 Visto e bem examinado.

Trato de pedido feito por LUCIANO GUEDES DA LUZ, em 20/7/2018, que 

tem como objetivo pleitear a revisão dos alimentos executado nos autos 

em epígrafe, em que foi certificado que houve apenas a juntada de petição 

e não um protocolo inicial de ação autônoma.

Contudo, o representante do peticionante LUCIANO GUEDES DA LUZ 

informou que foi juntado no sistema PEA como protocolo inicial, 

comprovando pela juntada de recibo realizada em 2/10/2018, razão pela 

qual DETERMINO que desentranhe a petição juntada no dia 20/7/2018, em 

eventuais documentos que acompanharam a suposta petição inicial, e 

remeta ao cartório do Distribuidor para que realize a regularização do 

protocolo inicial e, sendo possível, com a manutenção do número do 

protocolo à época como o código interno da ação, conforme a CNGC.

Cumpra, com URGÊNCIA, uma vez que há pedido liminar pendente de 

análise e ação de execução de alimentos com possibilidade de novo 

decreto de prisão civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 337-33.2016.811.0038

 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: Valdeir Silva 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:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 
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processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72533 Nr: 123-08.2017.811.0038

 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: Epaminondas Severo de Brito

 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:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70942 Nr: 2580-47.2016.811.0038

 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: Inacio do Carmo Guimarães

 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:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70536 Nr: 2295-54.2016.811.0038

 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: Vitorino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66423 Nr: 266-31.2016.811.0038

 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: Conceição Jacinto

 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:

 Visto e bem examinado.
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Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 2184-07.2015.811.0038

 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: Marineide Saudação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60681 Nr: 648-58.2015.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Marta Modesto Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60183 Nr: 408-69.2015.811.0038

 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: Elivelton da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 
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análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59626 Nr: 171-35.2015.811.0038

 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: Lucia Antunes 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:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57811 Nr: 1912-47.2014.811.0038

 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 Francisco dos Reis 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:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57508 Nr: 1794-71.2014.811.0038

 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: Simone dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56481 Nr: 1179-81.2014.811.0038

 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: Nivaldo Dornelas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 
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regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56188 Nr: 930-33.2014.811.0038

 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: Marlene Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52827 Nr: 168-51.2013.811.0038

 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: Fernanda Eloisa da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52680 Nr: 20-40.2013.811.0038

 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 Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 58173 Nr: 2076-12.2014.811.0038

 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 Aparecida Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 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 Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23998 Nr: 33-44.2010.811.0038

 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: Mario Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 MARIO CARDOSO DOS 

SANTOS, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo 

mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, 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 -, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57917 Nr: 1946-22.2014.811.0038

 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: Sirlei Pereira 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:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54754 Nr: 2149-18.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-69.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (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. 8010323-69.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

VICENTE DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação do decisum, sob 

a alegação de que há na exordial pedido pendente de análise relacionado 

à repetição do indébito – R$. 3.504,62 (três mil quinhentos e quatro reais e 

sessenta e dois centavos). A parte adversa apresentou manifestação. 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. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. 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 recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração porque irresignada 

com o decisum e alega que há na exordial pedido pendente de análise 

relacionado à repetição do indébito – R$. 3.504,62 (três mil quinhentos e 

quatro reais e sessenta e dois centavos) -, manifestando a parte adversa 

em contrário. O projeto de sentença homologado determinou que a 

concessionária de serviço de energia elétrica, ora reclamada, retifique a 

fatura objeto da lide referente ao mês de setembro de 2016 e utilize como 

parâmetro os 12 (doze) últimos meses anteriores à referida data, contudo 

deixou de analisar o pedido de repetição de indébito – Lei n. 8.078/90, art. 

42, parágrafo único -, pois a fatura de R$. 2.055,50 (dois mil e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta centavos), reconhecida como irregular, foi 

adimplida pelo recorrente/embargante, quem pugna pela devolução em 

dobro. 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. Este requisito não restou 

demonstrado, mas o reconhecimento da irregularidade parcial da 

cobrança/exigência, pois a média dos últimos 12 (doze) meses se 

aproxima de R$. 303,19 (trezentos e três reais e dezenove centavos), 

valor que deve ser descontado de R$. 2.055,50 (dois mil e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta centavos) adimplidos pelo reclamante. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual o(a) omissão da 

decisão recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para o fim suprir a 

omissão quanto ao pedido e condenar a reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a repetir/pagar ao(a) 

reclamante o valor simples de R$. 1.752,31 (mil setecentos e cinquenta e 

dois reais e trinta e um centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamento da quantia indevida, 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 -, assim com REVOGAR a obrigação de fazer 

consistente na emissão de nova fatura, especificamente “DETERMINAR 

que parte reclamada proceda a retificação da fatura, objeto desta lide, 

referente aos meses de SETEMBRO de 2016, utilizando como parâmetro 

os doze últimos meses anteriores a referida data, de consumo da unidade 

consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem”. O restante do projeto de 

sentença homologado e sem alteração pelo recurso em epígrafe 

permanece como decidido. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 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, 18 de agosto de 2018 - 18:22:54. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-69.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (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. 8010323-69.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

VICENTE DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação do decisum, sob 

a alegação de que há na exordial pedido pendente de análise relacionado 

à repetição do indébito – R$. 3.504,62 (três mil quinhentos e quatro reais e 

sessenta e dois centavos). A parte adversa apresentou manifestação. 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. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. 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 recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 
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parte interpôs recurso de embargos de declaração porque irresignada 

com o decisum e alega que há na exordial pedido pendente de análise 

relacionado à repetição do indébito – R$. 3.504,62 (três mil quinhentos e 

quatro reais e sessenta e dois centavos) -, manifestando a parte adversa 

em contrário. O projeto de sentença homologado determinou que a 

concessionária de serviço de energia elétrica, ora reclamada, retifique a 

fatura objeto da lide referente ao mês de setembro de 2016 e utilize como 

parâmetro os 12 (doze) últimos meses anteriores à referida data, contudo 

deixou de analisar o pedido de repetição de indébito – Lei n. 8.078/90, art. 

42, parágrafo único -, pois a fatura de R$. 2.055,50 (dois mil e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta centavos), reconhecida como irregular, foi 

adimplida pelo recorrente/embargante, quem pugna pela devolução em 

dobro. 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. Este requisito não restou 

demonstrado, mas o reconhecimento da irregularidade parcial da 

cobrança/exigência, pois a média dos últimos 12 (doze) meses se 

aproxima de R$. 303,19 (trezentos e três reais e dezenove centavos), 

valor que deve ser descontado de R$. 2.055,50 (dois mil e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta centavos) adimplidos pelo reclamante. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual o(a) omissão da 

decisão recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para o fim suprir a 

omissão quanto ao pedido e condenar a reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a repetir/pagar ao(a) 

reclamante o valor simples de R$. 1.752,31 (mil setecentos e cinquenta e 

dois reais e trinta e um centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamento da quantia indevida, 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 -, assim com REVOGAR a obrigação de fazer 

consistente na emissão de nova fatura, especificamente “DETERMINAR 

que parte reclamada proceda a retificação da fatura, objeto desta lide, 

referente aos meses de SETEMBRO de 2016, utilizando como parâmetro 

os doze últimos meses anteriores a referida data, de consumo da unidade 

consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem”. O restante do projeto de 

sentença homologado e sem alteração pelo recurso em epígrafe 

permanece como decidido. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 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, 18 de agosto de 2018 - 18:22:54. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-49.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade INTIMAÇÃO da 

AUTORA para se manifestar nos autos acerca do CUMPRIMENTO OU 

DESCUMPRIMENTO da decisão concedida liminarmente, sob pena de 

extinção dos autos, tendo em vista que decorreu o prazo para 

cumprimento por parte da requerida in albis, conforme certidão nos autos. 

MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000123-54.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do requerente para manifestar-se acerca da Petição ID 14270687 juntada 

pelo requerido.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54993 Nr: 2643-11.2016.811.0026

 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): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos, Reinaldo Alexandre da Silva, José Aparecido 

dos Santos, Marli Becker Santos, Eliane Dias Pacheco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Salvi - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41106 Nr: 1191-05.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSO, RSdO, AdSO, AEdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHAYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:10.050, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:10.050, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB N. 10.050, Marco Antônio de 

Mello - OAB:13188-B/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que proceda com o 

recolhimento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de que se dê cumprimento ao mandado de intimação ao 

Executado acerca da penhora efetivada nos presentes autos para, 

querendo, apresentar Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61850 Nr: 3439-65.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina de Lima Selim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa dos requerentes, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.Sem custas, eis que o feito tramita 

pelo pálio da justiça gratuita.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.: 562 Nr: 287-44.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino da Silva Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmar Prestes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton G - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Certifico que nesta data trasladei cópia da sentença proferida nos autos 

em apenso (cód. 22477), adiante juntada. No ensejo, impulsionam-se os 

presentes autos para intimar a Exequente, através de seu Advogado 

constituído, via Dje, para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42970 Nr: 1126-73.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hur Carlos Santos França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Uma vez apresentado memorias finais pela Acusação, INTIMA-SE o 

denunciado, na pessoa de seu causídico constituído, para, no prazo legal, 

apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 3044-10.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos, José Aparecido dos Santos, Marli Becker 

Santos, Leandro Vagner dos Dorileo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Salvi - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54992 Nr: 2642-26.2016.811.0026

 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): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos, Reinaldo Alexandre da Silva, Eliane Dias 

Pacheco da Silva, Ana kainara Turra Chavarelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Salvi - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65701 Nr: 421-02.2018.811.0026

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 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$ 273.520,94 (duzentos e setenta e três mil quinhentos e vinte reais 

noventa e quatro 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.Sem prejuízo, Consoante o Ofício 

Circular n. 08/2018 NUPEMEC-PRES, que versa sobre a “Semana da 

Conciliação” e diante da ordem exarada pela Desembargadora CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA – Presidente do NUPEMEC –, atendendo ao 

requerimento do Advogado do executado, DETERMINO o encaminhamento 

dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

para designar e realizar audiência de conciliação/mediação, devendo as 

partes estarem acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (artigo 695, § 4º, do CPC).Certificado o transito em julgado e não 

havendo acordo, 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.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.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57777 Nr: 940-11.2017.811.0026

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 
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JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS.

1. Inicialmente, considerando que o requerido compareceu 

espontaneamente autos e apresentou contestação (pág. 96/97), INDEFIRO 

o pedido retro.

2. Consoante o Ofício Circular n. 08/2018 NUPEMEC-PRES, que versa 

sobre a “Semana da Conciliação” e diante da ordem exarada pela 

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Presidente do 

NUPEMEC –, atendendo ao requerimento do Advogado do requerido, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designar e realizar audiência de 

conciliação/mediação, devendo as partes estarem acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (artigo 695, § 4º, do CPC).

3. Havendo acordo, os autos retornaram imediatamente conclusos para 

homologação do acordo.

4. Diversamente, diante da contestação apresenta as págs. 96/97, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugna-las.

5. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, 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, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

6. Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53385 Nr: 1480-93.2016.811.0026

 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: LUCIANA MARGARETH DOS SANTOS

 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:

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que fora sugerido no laudo 

pericial a concessão do benefício pelo prazo mínimo de 02 anos, período 

para uma possível reabilitação profissional (pag. 101), todavia, não fora 

fixado prazo para encerramento do benefício em sentença.6. Portanto, 

com tais considerações, “DETERMINO que o benefício seja concedido a 

parte autora até 10.03.2019, ou seja, deverá ser cessado após 02 anos 

contados da data do laudo pericial”, devendo a parte se atentar ao prazo e 

requerer administrativamente a prorrogação do benefício antes de 

cessado, isso se ainda estiver incapacitada. 7. Saliento que é dever da 

Autarquia efetuar programas de reabilitação profissional, não podendo o 

benefício ser cessado até que o segurado seja dado como habilitado para 

o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez, nos 

termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, na sua redação originária.8. 

INTIME-SE o Instituto ré para restabelecer o beneficio a parte autora no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência 

judicial.9. CERTIFIQUE-SE o transito em julgado da sentença proferida a 

ref. 66.10. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se no que entender de direito (cumprimento de 

sentença), sob pena de arquivamento.11. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20811 Nr: 1193-43.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, Regina Marília de Oliveira - OAB:3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

ELIAS BERNARDO SOUZA - OAB:3898/O

 Intimo o advogado dativo para comparecer a esta secretaria judicial a fim 

de retirar a certidão de crédito expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15439 Nr: 537-91.2007.811.0026

 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: Fundo de Invest em Direitos Creditórios Não 

Padronizados América Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Carlos Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Biancardini Candia - 

OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/O, Rui 

Eduardo Sano Laurindo - OAB:10.128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seus advogados constituídos para que tomem ciência do inteiro teor da 

presente decisão, abaixo transcrita:

1. Indefiro o pedido de desistência formulado pela instituição financeira de 

fl. 134, porque, para além de não constar no polo ativo de lide [decisão de 

fl. 58], já existe sentença proferida neste caderno processual às fls. 

129/131, inclusive, com certidão de trânsito em julgado [fl. 132].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68615 Nr: 1813-74.2018.811.0026

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON SOUZA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22390 Nr: 908-16.2011.811.0026

 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: Adeon Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo dos Santos, Elita Vaz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanildo José Ferreira - 

OAB:8213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 46/47. Este valor 

deverá ser separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 

(cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de Taxas 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 
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link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

origem aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43032 Nr: 1193-38.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Pereira Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Santo Afonso 

-MT, Prefeitura Municipal de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Alves Costa - 

OAB:13648/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 36/37. Este valor 

deverá ser separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 

(cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de Taxas 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

origem aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45895 Nr: 1553-36.2014.811.0026

 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: Janio Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,04 (quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 48/53. Este valor deverá 

ser separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,64 (cento e trinta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de Taxas 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

origem aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42129 Nr: 43-22.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID VALADARES MATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial tendo como partes 

as em epígrafe, em que, entrementes, as partes apresentaram acordo, 

almejando sua homologação e a extinção do feito com fulcro no artigo 924, 

II, CPC – fls. 76/78.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

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.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3496 Nr: 180-58.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMGrpPGdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR(J, LSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT, Maria Madalena de Melo - OAB:6508 - E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Matias de Oliveira - 

OAB:2226/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURINDA SELLIM RODRIGUES 

(PESSOA JURÍDICA), CNPJ: 70488283000148, Inscrição Estadual: 

13147517-7 e atualmente em local incerto e não sabido LAURINDA SELLIM 

RODRIGUES, Cpf: 56715826149, Rg: 1.000.487, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades 

legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

NCPC.Eventual penhora/arresto/bloqueio de valores efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário.Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante 

o que dispõe os arts. 26 e 39, da Lei n. 6.830/80.Transitada em julgado, 

uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, proceda com as 

baixas necessárias e arquive.Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.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, Andreia Reche Zanutto, 

digitei.

Arenápolis, 03 de outubro de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11542 Nr: 1651-36.2005.811.0026

 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: Adão Alves 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779, JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, 

Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - OAB:5.319/MT, Paulo 

Cezar Campos - OAB:7.408/MT
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 Em cumprimento a decisão de fl. 236/236v, uma vez confeccionado 

Alvará eletrônico para transferência dos valores depositados em juízo, 

INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias esclarecer se dá total quitação ao objeto da lide, 

ficando desde já advertido que o decurso do prazo “in albis” será 

interpretado como anuência tácita à satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43404 Nr: 1598-74.2013.811.0026

 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: Avani Lima de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região.

 2. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

3. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE os 

autos com as cautelas e baixas necessárias, sem prejuízo do seu 

desarquivamento a pedido da parte (art. 523, CPC).

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).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40412 Nr: 226-27.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Dias Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, querendo impugnar a contestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63653 Nr: 4437-33.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Inácio da Silva Junior, Liliane 

Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que se manifeste acerca da 

certidão negativa do senhor Oficial de Justiça, bem como para que se 

manifeste acerca da Exceção de Pré-executividade apresentado pela 

parte Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52427 Nr: 834-83.2016.811.0026

 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: Helton Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, dando-lhe ciência da Perícia Médica 

que se realizará no dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2018, às 

18h15min., na sede do Fórum local. A parte autora deverá estar munido de 

cópias de laudos médicos específicos e eventuais pericias anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1340-30.2014.811.0026

 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: Anna Crhistina Clinica de Ginecologia e Obstetricia 

Ltda-Me, Anna Crhistina Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Rosa - 

OAB:MT/5493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41110 Nr: 1195-42.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonei de Oliveira Walker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, os pedidos contido na inicial para CONDENAR a 

demandada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos quarenta e três reais 

setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro.Tendo em vista 

que houve sucumbência recíproca CONDENO as partes ao pagamento 

proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), dos quais 

caberá ao autor o pagamento de 50% (suspensa exigibilidade, nos termos 

do art. 98, do CPC) e, o restante, isto é, 50%, ao réu, nos termos do art. 

86, do CPC.Consoante Resolução n. 232 do Conselho Nacional de Justiça 

e em decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos pela parte requerida ao 

perito Dr. Luiz Henrique Parolin Silva.DECLARO esta sentença PUBLICADA 

com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as 
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baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSEMAR FAVALESSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000467-71.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$13,100.00 POLO ATIVO: Nome: JOSEMAR FAVALESSA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA FRANCISCO IZIDIO, S/N, JARDIM CANAÂ, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, através de seu 

procurador, para ciência da audiência de conciliação designada para o dia 

08/11/2018, às 10h00. Saliento, ainda, que a ausência da parte implicará 

na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000470-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,168.30 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGNALDO 

CARLOS FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA PETRONIO PORTELA, SN, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 22/11/2018 

Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O não comparecimento à 

audiência implicará na extinção do feito. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000472-93.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,176.53 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LAERSON 

LOPES DA SILVA Endereço: rua petronio portela, sn, centro, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): LAERSON LOPES DA SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 22/11/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000473-78.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,218.99 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LAERSON 

LOPES DA SILVA Endereço: rua petronio portela, sn, centro, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): LAERSON 

LOPES DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 22/11/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000475-48.2018.8.11.0026 Valor da causa: $811.92 

ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: avenida prefeito caio, 

144, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VANIA ALVES DE MOURA Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 

734-S, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): R. J. 

SILVESTRE CALCADOS - ME A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 14/11/2018 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

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 do CPC). 2. 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). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DE SENA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR REZENDE DE BRITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000476-33.2018.8.11.0026 Valor da causa: $4,817.22 

ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA, PERDAS E DANOS]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDSON 

APARECIDO DE SENA Endereço: Avenida dos Tucanos, 173, Gleba União- 

patrimônio Boa Esperança, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO 

PASSIVO: Nome: WALMIR REZENDE DE BRITO Endereço: Rua Das 

Siriemas, 173, Gleba União, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 

Senhor(a): EDSON APARECIDO DE SENA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 14/11/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA CANACHIRO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000477-18.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,497.95 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ERICA 

CANACHIRO MORAES Endereço: rua messias c barbosa, sn, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1499, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Senhor(a): ERICA 

CANACHIRO MORAES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 22/11/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-85.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000479-85.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LEONARDO DE JESUS 

CARDOSO Endereço: Rua Petronio Portela, s/N, casa, Bela Vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): LEONARDO DE JESUS CARDOSO A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/11/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinão do feito. 

ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

REIJANE SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000480-70.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: REIJANE SANTOS AZEVEDO 

Endereço: rua Petronio Portela, sn, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): REIJANE 

SANTOS AZEVEDO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/11/2018 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

GABRIEL PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000481-55.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,134.84 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GABRIEL PEREIRA MENDES Endereço: RUA CARLOS DRUMOND DE 

ANDRADE, S/N, SAO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): GABRIEL 

PEREIRA MENDES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/11/2018 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

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 do CPC). 2. 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). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA CANACHIRO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000482-40.2018.8.11.0026 Valor da causa: $11,742.50 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ERICA 

CANACHIRO MORAES Endereço: rua messias c barbosa, sn, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., AVENIDA PAULISTA 1499, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): ERICA CANACHIRO MORAES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 22/11/2018 

Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUZINETE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000483-25.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,073.58 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUZINETE BENEDITA DA 

SILVA Endereço: RUA ALINOR COSME DA SILVA, 0, QD 26, LT 11, SÃO 

MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a): LUZINETE BENEDITA DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 22/11/2018 Hora: 10:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEITON SOUZA DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000486-77.2018.8.11.0026 Valor da causa: $19,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLEITON SOUZA DE 

SALES Endereço: TRAVESSA DIAMANTINO, 202, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

CLEITON SOUZA DE SALES A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 
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Conciliação/ JEC Data: 29/11/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA (ADVOGADO(A))

ROSEMILDO VIEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO AFONSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000397-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: $805.30 

ESPÉCIE: [REPETIÇÃO DE INDÉBITO]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107) POLO ATIVO: Nome: ROSEMILDO VIEIRA DE FARIA Endereço: 

SÍTIO RENATA, ZONA RURAL, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE SANTO AFONSO Endereço: RUA 

PEDRO ÁLVERES CABRAL, 155, PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO, 

SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 Senhor(a): ROSEMILDO VIEIRA 

DE FARIA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, através de seu prcurador, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 28/11/2018 Hora: 08:00 Tipo: Conciliação Sala: Sala 

de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 03/10/2018 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada,implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 4 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 70-76.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINALVA MARIA DOS SANTOS, Cpf: 

62969587220, Rg: 578.205, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de Execução de Título Judicial promovida 

pelo Banco do Brasil S/A em face de Marinalva Maria dos Santos.O 

exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls.88/89).Assim sendo, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o pagamento da obrigação, com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

executada ao pagamento das custas remanescentes. Honorários 

advocatícios na forma acordada entre as partes. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Oportunamente, arquivem-se.Demais 

diligências necessárias.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 EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 03 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74869 Nr: 1388-55.2018.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Atendida a determinação de ref. 4, delibero pelo prosseguimento do feito.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Procedam-se às anotações necessárias.

Cite-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 523, CPC), 

efetuar o pagamento do débito alimentar no montante descrito na petição, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, nos 
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termos do artigo 528, §8º, do Código de Processo Civil.

Fica intimado e ciente de que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo indicado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, sobre o valor do 

débito, se for o caso.

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante.

Não efetuado o pagamento no prazo mencionado ou decorrido o prazo 

sem manifestação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação.

 Consigne que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

Apresentada impugnação, intime-se a exequente para se manifestar 

(prazo de 15 dias).

Após, vista ao Ministério Público.

Na hipótese de o executado comprovar o pagamento ou após 

manifestação da exequente e Ministério Público, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68869 Nr: 3200-69.2017.811.0088

 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: MARIA LUIZA GARANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a justificativa da parte autora (ref. 42) e redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para a data de 26 de fevereiro de 2018, às 16 

horas e 30 minutos.

Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57724 Nr: 1067-25.2015.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/O

 RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de busca e apreensão instaurado em face do 

advogado Adriano José da Silva, ante a notícia de que não havia devolvido 

o processo nº. 1337-30.2007.811.0088, código 32705.

 Determinada a busca e apreensão, sobreveio a informação de que os 

autos foram devolvidos.

O Ministério Público pugnou pela extinção do feito.

 É o relatório. Decido.

Consoante se depreende da análise do presente procedimento, fora 

determinada a busca e apreensão dos autos mencionados alhures. 

Entretanto, conforme esclarecido, a devolução ocorreu tão logo publicada 

a intimação de cobrança.

Posto isto, e sem maiores delongas, determino o arquivamento do presente 

procedimento.

 Intime-se o advogado interessado e dê-se ciência ao Ministério Público.

 Após, arquive-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58741 Nr: 1701-21.2015.811.0088

 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): A. J. TEIXEIRA SANTOS - ME, AFRODIZIO 

JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Indefiro o pedido de diligência para localização da parte executada (ref. 

28), tendo em vista que a empresa executada e seu responsável já foram 

citados à ref. 11.

No mais, determino, pela derradeira vez, que o exequente manifeste-se 

sobre o bem indicado à penhora pela executada (ref. 08), devendo 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 1451-17.2017.811.0088

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA ANDREIA NEVES, EDSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101-A

 Vistos.

 De plano, compulsando o processo, verifico que o requerido Edson 

Fernandes não foi citado. Assim, diga a autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando o correto endereço para citação ou requerendo o que 

melhor lhe aprouver, sob as penas da lei.

 Ao mesmo tempo, intimem-se as partes, por seus advogados, para que 

se manifestem sobre as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência de cada uma, arrolando eventuais testemunhas, tudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

 Após, conclusos.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66301 Nr: 1398-36.2017.811.0088

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDES, TANIA ANDREIA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria se a petição de embargos foi apresentada em 

duplicidade. Em caso positivo, desentranhe-se a última. Certifique-se, 

também, acerca da tempestividade dos embargos.

 Em sendo tempestivos, o que deverá ser certificado, recebo os presentes 

embargos.

Em seguida, intime-se a autora para responder no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 702, § 5º do Código de Processo Civil.

No mais, defiro o pedido de Ref. 30 e determino que sejam expedidas 

cartas de citação para o requerido Edson Fernandes nos endereços 

indicados, situados no perímetro URBANO desta Cidade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63018 Nr: 2636-27.2016.811.0088
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PADILHA DE LIMA – MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY BARROZO SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Trata-se de ação monitória intentada por Daniel Padilha de Lima – MEI em 

face de Shirley Barrozo Suares.

 Citada, a parte requerida apresentou “contestação”.

As partes pediram a produção de prova testemunhal, bem como a colheita 

de depoimento pessoal da requerida.

 É o relatório. Decido.

 De plano, recebo a contestação como embargos à ação monitória, tendo 

em vista o teor das matérias arguidas na peça.

De outro lado, AFASTO a preliminar de inépcia da petição inicial. Com 

efeito, a petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, 

quando o pedido for genérico fora das hipóteses legais, quando da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando 

contiver pedidos incompatíveis entre si. Assim, analisando a peça 

inaugural, forçoso concluir que não se encaixa em nenhuma das 

hipóteses elencadas.

 Portanto, DECLARO O FEITO SANEADO.

Defiro a produção de prova oral pelas partes, por meio da inquirição das 

testemunhas já arroladas. Defiro, ainda, o depoimento pessoal da 

requerida, devendo ser advertida das consequências de seu não 

comparecimento à audiência.

 Defiro, por fim, a produção de prova documental, por meio dos 

documentos já apresentados pelas partes.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2019, às 15:00. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

 Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56551 Nr: 392-62.2015.811.0088

 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: AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBPROCURDORIA-GERAL FISCAL DE MATO 

GROSSO - MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo 

impetrante para que passe a constar da sentença o seguinte parágrafo 

(em detrimento daquele que constou originariamente):“Deixo de condenar 

a parte impetrante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Descabida a 

condenação em honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 

25, da Lei 12.016/09.”No mais, mantenho incólume os demais termos da 

sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as 

disposições da sentença proferida. Diligências Necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 204-69.2015.811.0088

 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): ELVES MARQUES COUTINHO, EDISON 

RICARDO PICK, MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Ciência ao Ministério Público.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34283 Nr: 806-07.2008.811.0088

 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: ALMIR MESQUITA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR ALVES DE SOUZA, LUIZ DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MORAES DE JESUS - 

OAB:9479-A, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298

 Intimo a parte exequente, para que requeira o que de direito, devendo 

juntar cálculo atualizado do débito ao processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55047 Nr: 1589-86.2014.811.0088

 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: EDSON VANDO DOS SANTOS FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB-MS 6.835

 Vistos etc.

Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 36547 Nr: 1288-18.2009.811.0088

 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 CARLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os executados EDINA FERREIRA MATEUS DOS SANTOS e 

AMILTON DA SILVA PINTO por edital, no prazo legal.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65262 Nr: 1240-42.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDPAE-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - 
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OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 14, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte EXEQUENTE a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51745 Nr: 173-81.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT, Thalita Gonçalves Moreira - OAB:17105/A

 Vistos etc.

De início, verifico que a Dra. Adelita Santana Santos, OAB/MT 17.289, foi 

nomeada por este Juízo para apresentar tão somente a resposta à 

acusação, em defesa do acusado (fl. 73).

Assim sendo, tendo em vista que aludido ato da defesa foi realizado pela 

mencionada advogada outrora nomeada (fl. 77), ARBITRO a título de 

honorários advocatícios para a referida causídica, o importe de 2 (dois) 

URH’s.

E, para prosseguimento na defesa do acusado, NOMEIO como defensor 

dativo o Dr. Tiago José Lipsch, OAB 23.383/O, advogado militante nesta 

Comarca, que deverá ser intimado da aludida nomeação, para promover a 

defesa desde então do acusado até o deslinde deste feito. Sendo que, em 

não havendo recusa, intime-se o acusado desta nomeação e, via de 

consequência, procedam as devidas anotações no Sistema Apolo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65079 Nr: 1150-34.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Gianini Leite - 

OAB:20037-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão negativa do oficial de justiça à ref. 116, 

DETERMINO o cancelamento da audiência designada para a data de hoje, 

bem como a abertura de vistas sucessivas ao Promotor de Justiça e ao 

Advogado de Defesa, para que tomem ciência de todas as certidões 

negativas de localização das testemunhas/vítima arroladas nos autos e 

informem o paradeiro destas ou desistam das oitivas, no prazo de 05 dias.

Oficiem-se os Juízos deprecados que ainda não devolveram as cartas 

precatórias anteriormente expedidas nos autos.

Após o decurso de prazo de ambas as partes, retornem dos autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-20.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

VALDEMIR PEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 8010040-20.2017.8.11.0100 

Valor da causa: $18,740.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: VALDEMIR PEGO DA SILVA Endereço: Rua CASCAVEL, 

1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua IGUATEMI, 0, EM FRENTE A 

ENERGISA, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 INTIMANDO(A): 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de conciliação designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 26/10/2018 Hora: 14:45 ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 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 do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

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). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-26.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))
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ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 8010016-26.2016.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,805.01 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME Endereço: Rua IGUATEMI, 166, CENTRO, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ELUIZA FRANCISCA DE 

ALMEIDA Endereço: Rua A, 17, CASA, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 26/10/2018 Hora: 

15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 4 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38553 Nr: 818-37.2017.811.0110

 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: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103574 Nr: 1657-55.2018.811.0101

 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: SILVIO EDSON FAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, Camila Silva Rosa - OAB:MT15100, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT, Edney 

Luiz Heberle - OAB:MT15191, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT, 

Jorge Augusto Buzetti Silvestre - OAB:276791, Luca Rizzatti 

Mendes - OAB:MT20974-O, Thales Demarchi da Silva - 

OAB:MT24131

 Vistos.

1. Chamo o feito à ordem e por conta disso deixo de receber os embargos 

à declaração.

2. Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais, devendo a 

parte Autora efetuar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 30 

(trinta) dias e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

3. No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação.

4. Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80049 Nr: 344-69.2012.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SALES DOS SANTOS ME, JOÃO SOKOLOVSKI, 

RODRIGO NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, GABRIELA DE ABREU VERAS - OAB:34984/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte embargada acerca do teor 

da sentença proferida no feito a seguir transcrita: "Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes embargos. Condeno o 
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Embargante ao pagamento das custas processuais, as quais já foram 

recolhidas, e aos honorários advocatícios, os últimos no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85 do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, desapensem-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88565 Nr: 1781-43.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELANE ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joyce Emanuelle Ribeiro - 

OAB:21.690/MT

 (...) DECIDO. Considerando o acordo firmado entre as partes, bem como 

os pareceres emitidos pelo Ministério Público e Defensoria Pública, 

HOMOLOGO-O para que produza seus jurídicos e legais efeitos, valendo 

como título executivo judicial, a teor do artigo 515, III, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, julgo EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, podendo a 

parte autora, em caso de descumprimento do acordo, executa-lo. 

Considerando a comprovação do pagamento da primeira parcela da 

transação (ref. 58), expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

executado, devendo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo 

deve permanecer preso. Defiro à parte executada os benefícios da justiça 

gratuita. Custas pela parte executada, devendo ser observado que é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ciência ao Ministério Público 

e a Defensoria Pública. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50047 Nr: 998-95.2008.811.0101

 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: ARLETE MARIA ORLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC, CACIANO RICARDO DE DAVID - OAB:20.767, GECIELE 

LORENZI - OAB:24.294, JEAN RAFAEL SPINATO - OAB:13.403, LEILA 

REGINA VIEIRA DE SOUZA DE DAVID - OAB:OAB/SC 11.347, 

LISANDREIA TONI THOMÉ - OAB:24.032, MARISTELA INÊS RABUSKE - 

OAB:OAB/SC 9.431, RAFAEL FERNANDO ZANELLA - OAB:21492, 

TANIA MARIA MARCOLAN BABITZ - OAB:13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A

 Vistos.

1. Considerando que ainda não foi prolatada sentença nos autos de 

código 49845, determino a suspensão do presente feito até a sentença 

ser prolatada.

2. Aguarde-se em arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46412 Nr: 447-86.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Dalmaso Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, 

MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o disposto no Agravo de Instrumento n° 

1010615-59.2017.8.11.0000, determino nova avaliação judicial a ser feita 

por Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Assim, fica prejudicado o cumprimento da decisão de fls. 172.

3. Após a avaliação, intimem-se as partes para apresentarem 

manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

4. Havendo impugnação, voltem conclusos.

5. Em não havendo impugnação, intime-se o Exequente para informar se 

há interesse na alienação ou adjudicação do bem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

6. No tocante ao pedido de fls. 203/204, defiro. Expeça-se certidão de 

dívida, sendo ônus do Exequente realizar a inserção nos órgãos de 

proteção ao crédito e protesto.

7. Intimem-se.

8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53742 Nr: 325-97.2011.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. DALMASO MADEIRAS - ME, ADALBERTO 

DALMASO, KATIA REGINA DO LAGO DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERCÍLIO CARLOS JONASSON - 

OAB:OAB/MT 6987, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 Autos n. 325-97.2011 (Id. 53742)

Execução de título extrajudicial

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo anterior advogado 

da parte Autora, alegando que a sentença proferida é contraditória, eis 

que já havia sido fixado o percentual de honorários advocatícios no 

despacho inicial pelo Juízo e a fixação da responsabilidade do Banco 

autor pelo pagamento de honorários. Juntou documentos (fls. 242/403).

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Autor, entendo que 

não merecem acolhimento, eis que não há contradição a ser sanada.

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“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”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a omissão apontada pelo Embargante, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada.

Diligências necessárias.

Cláudia, 4 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 815-90.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DALMASO MADEIRAS - ME, ADALBERTO 

DALMASO, KATIA REGINA DO LAGO DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 149/2009 (Id. 51441)

Execução de título extrajudicial
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Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo anterior advogado 

da parte Autora, alegando que a sentença proferida é contraditória, eis 

que já havia sido fixado o percentual de honorários advocatícios no 

despacho inicial pelo Juízo e a fixação da responsabilidade do Banco 

autor pelo pagamento de honorários. Juntou documentos (fls. 107/281).

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Autor, entendo que 

não merecem acolhimento, eis que não há contradição a ser sanada.

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“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”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a omissão apontada pelo Embargante, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada.

Diligências necessárias.

Cláudia, 4 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47875 Nr: 375-65.2007.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE SOUZA SILVA, LOURDES SOUZA SILVA, 

JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA, EDITE DE SOUZA OLIVEIRA, MARIA HELENA 

SILVA NASCIMENTO, MARIA RITA DE SOUZA SILVA, MARIA BERNADETE 

DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B, FÁBIO AURELIO CARDOSO - OAB:18700/O, 

FRANKLIN DE DEUS CARDOSO - OAB:MS 6.330-B, RUSSEL ALEXANDRE 

BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar manifestação acerca da Impugnação à 

Execução de fls. 128/142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106073 Nr: 2871-81.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 29 de janeiro de 

2019, às 15:45 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e advogado constituído, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106070 Nr: 2868-29.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELY RIBEIRO, Marco Aurelio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 29 de janeiro de 

2019, às 15:30 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e advogado constituído, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99070 Nr: 2847-87.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BENTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Iori - OAB:OAB-MT 7.865

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vistas a defesa para apresentação 

de alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 62/2018-DF - Responderão no plantão dos finais de 

semana, feriados e semanal, durante o período de 01 á 31 de outubro 

2018, os seguintes servidores conforme escala abaixo;

* A Portaria nº 62/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA N. 61/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDOque no dia 07 de outubro de 2018 serão realizadas as 

eleições gerais 2018 – 1° Turno;

CONSIDERANDO que os servidores desta unidade judiciária foram 

convocados pelo Juízo da 11º Zona Eleitoral para auxiliar nos serviços 

referentes às eleições;

CONSIDERANDO que a Comarca de Colniza tem território muito extenso, 

bem como as condições precárias das estradas as quais não possuem 

sequer pavimentação asfáltica, o que dificulta o retorno dos servidores ao 

centro urbano;

CONSIDERANDO ainda que as urnas eletrônicas estão armazenas no 

prédio do Fórum, e os resultados da eleição são transmitida desta unidade 

judiciária;

RESOLVE:

Art. 1º -SUSPENDER o expediente forense desta Comarca no dia 

08.10.2016 (segunda-feira), dia posterior ás eleições.

Art. 2º -PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 08 de outubro para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, Ministério Público, Defensoria Pública e ao presidente da 

subseção da OAB local.

Colniza/MT, 03 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N. 59/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 
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Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 217/2005, de 28 de outubro de 2005 

(28/10/2005), que institui o dia 31 de outubro como feriado em louvação ao 

"Dia do Evangélico";

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Foro Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, no dia 31 de outubro de 2018 (quarta - feira);

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 31 de outubro para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º - Notifiquem-se os representantes do Ministério Público, Defensoria 

Pública, OAB/MT, e os Oficiais do Cartório de 1° e 2° Ofício desta 

Comarca.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Colniza/MT, 03 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N. 60/2018-DF

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor 

do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal n. 001/GP/2018, de 02 de 

janeiro de 2018, que decreta o dia 26 de novembro de 2018 como feriado 

municipal em razão do aniversário de Emancipação Política do Município de 

Colniza/MT;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Foro Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, 26 de novembro de 2018 (segunda-feira).

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 26 de novembro para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º - Notifiquem-se os representantes do Ministério Público, Defensoria 

Pública, OAB/MT, e os Oficiais do Cartório de 1° e 2° Ofício desta 

Comarca.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Colniza/MT, 03 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33096 Nr: 1569-88.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MADEIRINHA - 

INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 

LTDA e EMÍLIA FLORINTINO, com fundamento legal no artigo 107, inciso V, 

do Código Penal. Ciência ao Ministério Público e à Defesa, prescindindo 

intimação pessoal do réu, nos termos do art. 1.387 da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e comunicações 

de praxe.Expeça-se o necessário.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65668 Nr: 1033-33.2014.811.0105

 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: Carlos Jacó Link, Vanuza Souza Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Lunardelli S. A Agricultura Comércio e 

Colonização, Edson Martins, WILSON CRUZ DE ALMEIDA, Juarez 

Gonçalves da Silva, Wilson Zmuda, Reginaldo B. Ramalho, MADEIREIRA 

RIO NORTE LTDA., Ronei da Silva Soleira, Sebastião Francisco de 

Azevedo Filho, Sebastião Luiz Santana, Lazaro Francisco da Silva, Carlos 

Emílio Soleira, Isabel Souza Couto, Alcides Korb, Joel Antonio Dias, João 

Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT, Luis Paulo Delorme - OAB:OAB/MT 12.236, Luis Paulo 

Delorme - OAB:12236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE FALCO - OAB:74.309, 

LéLia Cristina Rapassi Dias de Salles Freire - OAB:110.855/SP

 Vistos etc.,

DEFIRO o requerimento da parte autora de fls. 545/546, pelo o que 

determino o SOBRESTAMENTO do feito pelo prazo de noventa dias.

Escoado o prazo mencionado adrede, INTIME-SE a parte autora para 

impulsionar o feito no interregno de cinco dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 1075-43.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, JOSCHUA ALVES 

DA SILVA, SIDEVALDO VALÉRIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/MT, Robson Medeiros - OAB:6395/B, WELITON DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Impulsiono os autos às partes Requeridas para apresentarem alegações 

finais no prazo de 05 (cinco), conforme determinações de referência 124.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61394 Nr: 3269-94.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Jose Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.
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Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60810 Nr: 3030-90.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Correia Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61224 Nr: 3169-42.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indiana Transportes e Comércio Ltda- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61219 Nr: 3165-05.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90517 Nr: 3077-83.2018.811.0105

 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): KEZE DE LIMA MELLO, RENATO LUIZ DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva de 

KEZE DE LIMA MELO por domiciliar, mediante monitoramento 

eletrônico.Advirta-se a ré que ela deverá permanecer em seu domicílio 

como se presa estivesse, não podendo dele se ausentar, sob pena de ser 

restabelecida a sua prisão preventiva.No mais, CITE-SE a Ré Keze de Lima 

Melo no endereço de seu domicílio para que apresente defesa prévia no 

prazo legal.Quanto ao réu Renato Luiz de Carvalho, REMETAM-SE os 

autos à Defensoria Pública para que apresente defesa 

prévia.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60429 Nr: 2813-47.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redivo Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60211 Nr: 2698-26.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geci José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60301 Nr: 2766-73.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaconias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.
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Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60162 Nr: 2672-28.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidmar José Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61204 Nr: 3161-65.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Desotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61249 Nr: 3194-55.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Martins Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.
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E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 3150-36.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. J. DE C. LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61202 Nr: 3159-95.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itair Fermann Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60989 Nr: 3086-26.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bejami Mazato Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.
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Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61227 Nr: 3172-94.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61252 Nr: 3196-25.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Cardoso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60240 Nr: 2716-47.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesse James Lins Adams

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60986 Nr: 3083-71.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilson Pereira Motos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60061 Nr: 2589-12.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Celia Lopes Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61250 Nr: 3195-40.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39704 Nr: 1146-26.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdo Joaquim Vieira Comércio ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61239 Nr: 3184-11.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACYI SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61256 Nr: 3200-62.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60804 Nr: 3023-98.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemente Alves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.
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P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60802 Nr: 3022-16.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemente Alves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60801 Nr: 3021-31.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemente Alves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30334 Nr: 869-49.2006.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Candido, Claudemir Gonçalves 

Aguilar, Anilton Nunes, Eginaldo Moreira da Silva, Maria Marta dos Santos, 

Claudio Marques Bispo, José Viana Gonçalves, Testemunhas de Defesa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, El Rodrigues Rezende - OAB:340/RO, Inaíta 

Gomes Ribeiro Soares Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS 

ARNOLD - OAB:7682-B/MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 Vistos.

Cuida-se deação penal em que figuram como partes as em epígrafe.

A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2006 (fls. 188).

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer 

fase do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da 

punibilidade, deverá fazê-lo exofficio.

Os réus são denunciados pelas práticasdos crimesprevistos nos 

artigos288, parágrafo único, e 161, II, ambos do Código Penal, art. 14 da 

Lei 10.826/03, 39 e 51, da Lei 9.605/98.

Ao que se refere ao delito de maior pena, conforme os termos do art. 109, 

inciso III, do Código Penal, os crimes cuja pena máxima for superior a 04 

(quatro) e não excede a 08 (oito), tem prazo prescricional de12 (doze) 

anos, o que se verifica no presente caso.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a hodierna 

transcorreu lapso temporal superior a 12 (doze) anos, verifica-se que 

restou prescrita a pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de 

liberdade.

No que toca à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, inciso 

II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva estatal, 

sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do 

réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento legal 

no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 3240-44.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lecy Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63019 Nr: 417-92.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lincoln Marcos de Oliveira - 

OAB:19.390

 Vistos;

O réu apresentou resposta à acusação (fls. 103/110).

 Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses 

do art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 09 de abril de 2019, às 15h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

No mais, EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Juína-MT para o 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao réu 

e, acaso esta não for aceita, interrogá-lo.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66002 Nr: 1335-62.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o desarquivamento.

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65995 Nr: 1328-70.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o desarquivamento.

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39524 Nr: 964-40.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth da S. Pereira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 45/46, em razão do que DETERMINO a citação da 

parte requerida por edital, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei n. 

8.630/80.

Transcorrido o prazo do edital (30 dias), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte exequente para impulsionar ao feito. Se a parte executada estiver 

ausente do país, o prazo do edital será de 60 dias – art. 8º, § 1º, da Lei n. 

8.630/80.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37311 Nr: 1087-72.2009.811.0105

 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: José Odete dos Santos, Lídia 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:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40200 Nr: 1642-55.2010.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: Yamaha Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Huércules Dorrigo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO LTDA contra HUÉRCULES DORRIGO MARTINS.

 A fls. 58 a parte autora requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que o réu sequer foi citado para integrar 

o polo passivo, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para 

fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

OFICIE-SE à parte requerente.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

DETERMINO a baixa nas restrições eventualmente impostas nestes autos.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61016 Nr: 3097-55.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVALMIR ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61106 Nr: 3126-08.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezio Caetano de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61050 Nr: 3115-76.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Édio Adriano Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 
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fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65635 Nr: 1003-95.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. VOTRI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39396 Nr: 2216-15.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GUTEMBERG LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39395 Nr: 2215-30.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira dos Reis & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39246 Nr: 2158-12.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Barbosa de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39391 Nr: 2211-90.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEQUITIBA - IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA-EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61053 Nr: 3118-31.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J de Oliveira Lanchonete - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61059 Nr: 3124-38.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivelton B. dos Santps - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 
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jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91377 Nr: 3526-41.2018.811.0105

 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: ANA LÚCIA FRANÇA MONÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE JESUS 

PERASSI PERES - OAB:2383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo caso inverídicas 

as informações.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

DEIXO de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65243 Nr: 661-84.2014.811.0105

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA, Sandro Fernandes Araújo, SUSANLEE MARTINI ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos em correição

Como a parte requerida está em local incerto e não sabido, defiro o pedido 

retro e determino sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para, querendo, apresentar contestação.

 Para efeitos de publicidade, observem-se os requisitos descritos no art. 

232, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37885 Nr: 1536-30.2009.811.0105

 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: Neuza Oliveira Novais Fontes

 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:

 Impulsiono o feito à publicação de matéria a imprensa, para com a 

finalidade de intimar a parte autora na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para que se manifeste nos autos acerca de eventual implantação do 

benefício, haja vista a manifestação de fls. 154-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62555 Nr: 1629-85.2012.811.0105

 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: VHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iara Maria Bahls - 

OAB:6465/MT

 Impulsiono o feito à publicação de matéria a imprena, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

apresentar impugnaçao à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65384 Nr: 789-07.2014.811.0105

 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 Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CONSTANTINO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes em 

epígrafe.

Às fls. 34 a parte autora requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte résequer foi citada para 

integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão pela qual é 

prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pela parte autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 
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DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

DETERMINO as baixas das eventuais restrições realizadas em razão deste 

feito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

DETERMINO a baixa nas restrições eventualmente impostas nestes autos.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40703 Nr: 279-96.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria São Paulo Ltda EPP, Ariovaldo José 

Santana, Sirlene Rocha Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução em que figuram as partes em epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 05/18.

Pedido da parte autora requerendo a desistência da ação(fls. 50).

Breve relatório, fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Postula o artigo 485, inciso VIII, do CPC, pela extinção do processo quando 

o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub examine”.

Assim, considerando que a parte autora manifestou-se pelo arquivamento 

dos autos, a extinção do processo é medida que se impõe.

 Todavia, faz-se imperioso registrar que persiste o direito à execução, 

conforme o entendimento jurisprudencial pátrio acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. IRRENUNCIÁVEL. INSUSCETÍVEL DE 

COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. FACULDADE DE A PARTE 

CREDORA EXERCER O DIREITO EM DATA FUTURA. RECURSO PROVIDO.1. 

O direito a alimentos é irrenunciável e o respectivo crédito insuscetível de 

compensação, conforme diretiva dos artigos 373, II, e 1.707, do Código 

Civil. A desistência da execução de alimentos não resulta em renúncia ao 

direito material, facultando-se à parte credora exercer tal direito em data 

futura, uma vez que a desistência conduz à extinção do processo, sem 

resolução do mérito. (TJ-DF : 20100110487034 - Segredo de Justiça 

0021003-90.2010.8.07.0001; Relator: SILVA LEMOS, data de julgamento 

26/10/2016, 5ª Turma Cível). (Negrito nosso)

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61302 Nr: 445-94.2012.811.0105

 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: Jose Domingos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a 

Requerida a pagar ao autor JOSÉ DOMINGOS PEREIRA o benefício 

previdenciário de PENSÃO POR MORTE, desde a data da citação, nos 

termos da legislação invocada, em razão do óbito de sua cônjuge, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e 

Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.DEIXO DE 

CONDENAR a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 60 (sessenta) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 475, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70819 Nr: 162-32.2016.811.0105

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDA, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora da senteça 

de ref: 14.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63009 Nr: 1370-74.2013.811.0099

 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: MARCIA DOS SANTOS TORRES

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder pensão por morte em favor de MÁRCIA DOS SANTOS TORRES, 

no valor de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (26/03/2013), concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...] 

Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: MÁRCIA DOS SANTOS 

TORRES; b) benefício concedido: pensão por morte; c) renda mensal atual: 

01 salário mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 26/03/2013 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: um salário 

mínimo; f) data do início do pagamento: benefício a ser ativado pela 

antecipação de tutela; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35060 Nr: 21-07.2011.811.0099

 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: VILMAR PREUSS
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 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...

A contestação suscitou preliminar relacionada à falta de interesse de agir 

por falta de requerimento.

Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a peça da 

requerida.

 Conforme documentação juntada pela parte-autora e pelo INSS, houve 

cessação do benefício, o que significa, portanto, a negativa em conceder 

o que pretendido pela parte-autora. Assim, descabe falar em falta de 

interesse de agir.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte requerente;

? Cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, se for o caso;

? A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que garanta a subsistência;

? O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria 

por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença), bem como se 

parcial/total;

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Já houve a apresentação de Laudo, tendo sido aberta a possibilidade de 

fala às partes.

 Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal, de rigor a designação de audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 30/11/2018, às 18h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas arroladas.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62357 Nr: 759-24.2013.811.0099

 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: ANADIR ROSA BOGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.VIRTUALIZAR o presente processo 

(com as baixas e anotações necessárias), considerando a celeridade 

obtida com isso (intimações), devendo as partes se manifestar sobre o 

interesse nos documentos juntados;2.Intimar as partes, devendo atenção 

ao art. 455 do CPC, bem como deve ser considerada a intimação para fins 

de depoimento pessoal da parte-autora.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA. Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8372 Nr: 43-17.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBRA NOATA BALDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIBRA NOATA BALDIM. 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: S E N T E N Ç AVistos...A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

JURUENA/MT, por seu procurador legalmente constituído e habilitado 

moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte executada, 

ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, o exequente informa que a parte 

executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.Vieram os autos conclusos.Pois bem.Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informado pelo exequente, 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO a citação da 

parte executada, CONDENA-SE ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, bem 

como aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Por outro lado, não tendo ocorrido a citação 

da parte executada, DEIXA-SE de condenar ao pagamento das despesas 

processuais (art. 91 do CPC).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 

2017.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, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 27 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82857 Nr: 2848-44.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Ante o exposto:i.RECEBE-SE A DENÚNCIA quanto a MANOEL APARECIDO 

COSTA MAGALHÃES (“Negão”) pela suposta prática de conduta tipificada 

como infração penal pelo art. 33, “caput” c/c art. 40, III, ambos da Lei 

11.343/06;ii.MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL APARECIDO 

COSTA MAGALHÃES (“Negão”);iii.DEFERE-SE a prova pericial requerida 

pelo Ministério Público, condicionada à apresentação de quesitos 

específicos, com a consequência de, não o fazendo, ser indeferida a 

produção de prova;iv.INDEFERE-SE a restituição do celular neste momento. 

DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

24/10/2018, às 16h00min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo). Por fim, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a DEFESA e o MINISTÉRIO PÚBLICO, isso para, querendo, 

formularem quesitos acerca do Exame a ser feito, além de indicarem 

assistentes técnicos (prazo de 10 dias);2.Após, com manifestação, 

ENCAMINHAR (por meio de ofício à Delegacia respectiva, se necessário 

for) o objeto à Perícia (Politec/Juína), inclusive com os quesitos, solicitando 

Exame e Laudo Periciais (prazo de 10 dias do recebimento do objeto para 

apresentação de Laudo, encaminhando o Laudo por e-mail ou 

disponibilizando no sítio da Politec para acesso). NÃO HAVENDO 

quesitação, TEM-SE POR INDEFERIDA a prova, já que não ficou claro o 

interesse;3.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para 

os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 45 DIAS para 
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cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;4.EXPEDIR Precatória para interrogatório do acusado (em 

data posterior a 25 de outubro);5.INTIMAR as testemunhas, o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, mas por telefone, se 

residente em outra Comarca).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000108-96.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL LAURO (EXEQUENTE)

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON COUTINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

reclamante para que informe o endereço do reclamado, uma vez que o 

mesmo não consta da inicial e de nenhum outro documento juntado. 

COTRIGUAÇU, 4 de outubro de 2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8113 Nr: 211-10.2007.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gláucia Rege de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-A

 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, se manifeste acerca da juntada 

dos Ofícios de fls.581/585.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56588 Nr: 1743-33.2018.811.0034

 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: PATRICIA FERNANDES DA SILVA, Almir Batista Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Paulo de Carvalho, Maria Aparecida 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Claudinei de França 

- OAB:22664/0, Marcelo Claudionei de França - OAB:22.664-0

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para no prazo legal, manifestar-se acerca da petição 

e documentos juntados pelo Réu (ref.21,22,23)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1769-31.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 Processo nº 1769-31.2018.811.0034

Código 56665

Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor do acusado OROZINO PEREIRA DOS SANTOS, em razão da 

suposta prática dos delitos descritos nos artigo 217-A, do Código Penal 

Brasileiro.

A denúncia foi recebida à Ref. 04 e apresentada resposta à acusação à 

ref. 14, o acusado pugnou pela decretação da absolvição sumária.

Não obstante o pedido do denunciado, não verifico a “existência manifesta 

de causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, que poderiam ensejar a aplicação do art. 397 do CPP, com a 

consequente decretação da absolvição sumária do acusado, razão pela 

qual o feito deve continuar sua marcha com sua consequente instrução.

O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Assim, MANTENHO a decisão que recebeu a peça acusatória e DESIGNO 

o dia 08 de novembro de 2018, às 16h45min (MT), para a audiência de 

instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 03 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78970 Nr: 469-85.2017.811.0093

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Initmar eventuais interessados a impugnar o valor da avaliação.

Resumo da Inicial: Trata-se de Demanda Cautelar de Alienação Antecipada 

de Bens.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Expeça-se competente de mandado de 

avaliação dos bens apreendidos a ser realizada por Oficial de Justiça.Com 

a avaliação, expeça-se competente edital de intimação de eventuais 

interessados a impugnar o valor da avaliação. Por fim, conclusos para 

análise do pedido de leilão. 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 03 de outubro de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80110 Nr: 1247-55.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Nair Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu in albis o prazo estipulado no despacho de folha 

10.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38518 Nr: 719-83.2010.811.0087

 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: Izabel da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Camilo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS

 PRAZO: 2 (dois) meses

 AUTOS N.º 719-83.2010.811.0087

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Izabel da Silva Nascimento

PARTE RÉQUERIDA: Djalma Camilo do Nascimento

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: DJALMA CAMILO DO NASCIMENTO, 

Cpf: 200.094.619-49, Rg: 111363 SSP PA Filiação: Zito Camilo do 

Nascimento e Geralda Ferreira da Cruz, data de nascimento: 28/11/1951, 

brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele 

tiverem conhecimento, que perante este Juízo processam os autos de nº. 

719-83.2010.811.0087 e nele foi DECLARADA A AUSÊNCIA de DJALMA 

CAMILO DO NASCIMENTO, Cpf: 200.094.619-49, Rg: 111363 SSP PA 

Filiação: Zito Camilo do Nascimento e Geralda Ferreira da Cruz, data de 

nascimento: 28/11/1951, brasileiro(a), , Endereço: Em lugar incerto e não 

sabido, tendo sido nomeada CURADORA de seus bens a Sra. IZABEL DA 

SILVA NASCIMENTO, Cpf: 926.663.611-87, Rg: 796498 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua das Orquideas-155, Bairro: Cidade 

Nova, Cidade: Guarantã do Norte-MT, e que foi arrecadado o seu 

QUINHÃO HEREDITÁRIO E POSSÍVEIS BENS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-se o presente 

Edital e mais 03 (três) vias de igual forma e teor afixado na sede deste 

Juízo, no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos C. C. 

Abreu, digitei.

Guarantã do Norte - MT, 3 de outubro de 2018.

Loir Fabio da Silva

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39092 Nr: 1292-24.2010.811.0087

 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: Eloy Antonio Scheibler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmiro Scheibler (de cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conquanto não haja nos autos a apresentação das primeiras 

declarações, conforme apontado pela Procuradoria Geral do Estado, é 

possível o seguimento do rito do arrolamento, previsto no art. 659 do CPC, 

sendo prescindível, no caso, a formalização das primeiras declarações.

No entanto, apesar do rito abreviado, a finalização do procedimento esta a 

exigir a integração no processo da herdeira ESMERALDA ANA SCHEIBLER 

DA SILVA e seu consorte. A procuração encartada às folhas 39 não 

autoriza o causídico a pedir em seu nome, em processo de inventário e 

tampouco pode ser tida como termo de renúncia.

Assim, intime-se o inventariante para que integre à lide a herdeira 

necessária ou apresente a escritura pública de renúncia por parte dela.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117944 Nr: 4119-27.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Lemes de Almeida, Everaldo Pereto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

JESSICA LEMES DE ALMEIDA.

Ouvido o Ministério Público.

É o necessário.

DECIDO.

Denota-se dos autos de prisão em flagrante, que por estarem preenchidos 

os requisitos formais mínimos necessários à regularidade do ato, a prisão 

da ré foi homologada e convertida em prisão preventiva.

A despeito das arguições defendidas pela causídica da ré, considero que 

não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão 

preventiva decretada, uma vez que se afirmou na decisão que a medida 

era tomada porque se encontravam presentes os pressupostos da prisão 

preventiva (prova do fato e indícios suficientes da autoria) e, ainda os 

fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem pública), 

preenchendo todos os requisitos do art. 312, do CPP.

Ademais, após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão 

preventiva da requerente nenhum fato ou documento novo - que pudesse 

ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos 

pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva – veio aos autos.

Não obstante a requerente tenha afirmado que foi concedida a liberdade 

provisória ao corréu Everaldo, mediante imposição de medidas cautelares 

diversas da prisão, é imperioso reconhecer a impossibilidade da extensão 

do referido benefício, diante da inexistência de condições subjetivas 

idênticas entre ela e o acusado Everaldo.

Ademais, conforme dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal, o 

efeito extensivo aos corréus só é cabível se todos se encontrarem em 

idênticas condições processuais e pessoais, não sendo admitido 

tratamento isonômico quando restar constatada a singularidade de cada 

caso, como no caso dos autos.

Sobre a impossibilidade de aplicação do efeito extensivo a corréus que 

ostentam condições pessoais divergentes, eis o que tem decidido o nosso 

Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO 

PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO 

CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – SUJEITOS NÃO ESTÃO EM IDÊNTICA 

SITUAÇÃO JURÍDICA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – 

SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 

CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS 

CONCRETOS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 
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CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Para a 

concessão de extensão do benefício de liberdade provisória concedida ao 

corréu é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados 

da prática de um mesmo crime, estejam em idêntica situação jurídica. Se a 

prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada 

pelo Juízo de origem em elementos do caso concreto, não se pode cogitar 

em ausência de requisitos autorizadores da medida constritiva. Havendo 

ações penais em andamento e inquéritos policiais em curso, além da 

existência de processo executivo de pena, fica demonstrado o risco 

concreto de reiteração criminosa, fator este que autoriza a segregação 

cautelar.” PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018)

Assim estando a prisão preventiva da ré devidamente fundamentada em 

elementos do caso concreto, o pedido de extensão do benefício não 

merece prosperar.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, denota-se dos autos que apesar da 

acusada ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos, não preenche os 

requisitos para a concessão do benefício, dado que não restou 

demonstrado nos autos a sua imprescindibilidade para os cuidados dos 

filhos, bem como a conveniência da medida, já que conforme afirmado na 

decisão que decretou sua prisão a acusada vinha praticando a traficância 

no ambiente familiar de sua residência, ou seja, na casa onde residia com 

seus filhos.

Nesse sentido:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A 

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELA PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO 

NO ART. 318, INC. III E V, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO 

EXCEPCIONALÍSSIMA, NOS TERMOS AVENTADOS PELO STF NO 

JULGAMENTO DO HC COLETIVO N.º 143.641/SP – PECULIARIDADES DO 

CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM RISCO AOS INFANTES E OBSTAM A 

SUBSTITUIÇÃO – COMÉRCIO MALSÃO PROMOVIDO, EM TESE, NO 

INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR E ATÉ MESMO NA PRESENÇA DAS 

CRIANÇAS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE NÃO GARANTIRIA A 

PROTEÇÃO INTEGRAL AOS MENORES – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. 

Nada obstante o Supremo Tribunal Federal tenha concedido habeas 

corpus coletivo às presas que sejam gestantes, puérperas, mães de 

crianças com até 12 (doze) anos incompletos ou de deficientes, a fim de 

lhes substituir o ergástulo pela prisão domiciliar, é certo que o Pretório 

Excelso o fez com base no princípio constitucional da proteção integral à 

pessoa em desenvolvimento, razão pela qual previu, no bojo do mesmo 

julgamento, “situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser 

devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.”2. 

Na hipótese, embora a beneficiária do writ seja mãe de 02 crianças com 

tenra idade, trata-se de situação excepcionalíssima, já que, conforme 

aventado pelo juízo a quo na decisão que indeferiu a prisão domiciliar em 

1.º grau, a paciente, juntamente com seu companheiro, em tese, 

promoviam o comércio malsão reiteradamente no interior da própria 

residência familiar e até mesmo na presença dos filhos, além de utilizar o 

local para consumir entorpecentes com outros usuários, de modo que as 

peculiaridades fáticas demonstram que a benesse almejada não garantiria 

proteção integral aos infantes, ao revés, poderia colocá-los em situação 

de perigo, a obstar a concessão da ordem. Precedentes do STJ e do 

TJMT.3. Ordem denegada.” (GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 05/07/2018)

Logo, restando evidenciado nos autos que as crianças estavam 

totalmente expostas à situação de risco, a concessão da prisão domiciliar 

não resguardará o melhor interesse dos menores.

Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e 

PRISÃO DOMICILIAR, manejado pela requerente JÉSSICA LEMES DE 

ALMEIDA, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41015 Nr: 394-74.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA TEREZINHA SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 854-66.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Cabrera Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32127 Nr: 727-31.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32605 Nr: 1510-23.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataides Teixeira de Arruda

 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 da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32700 Nr: 1620-22.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Rabelo Abreu dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34331 Nr: 446-41.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, Marcelo 

Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34713 Nr: 841-33.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Maria de Oliveira Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35244 Nr: 1364-45.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Feitosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32124 Nr: 723-91.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvina Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38537 Nr: 738-89.2010.811.0087

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca de Apreensão proposta por Banco Finasa 

S/A, em face de Joelson Carlos da Roza, devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Proceda-se com a baixa no sistema RENAJUD.

Custas pela autora.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30684 Nr: 2152-30.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilde da Silva Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94611 Nr: 2069-33.2015.811.0087

 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: Antonio Faria Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Custas pela parte autora, suspensas em razão da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32119 Nr: 730-83.2008.811.0087

 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: José Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de concessão benefício previdenciário - pensão por 

morte proposta por José Neves de Souza em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Após tentativa de intimação pessoal da parte autora, em diligência, o oficial 

de justiça certificou a morte do autor, fl. 123.

É o relato necessário.

Decido.

Prescreve o art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil:

 Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal;

 Diante da certidão de fl. 123, o interesse processual deixou de existir, por 

ser de caráter personalíssimo e intransmissível, logo, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolver o mérito, nos 

termos do que dispõe o art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116111 Nr: 2894-69.2018.811.0087

 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 Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Rodobens 

S/A em face de Fabio Pinto da Silva, devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Custas pela parte autora.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112778 Nr: 337-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelore Nutrição Animal LTDA - ME, Inacio Carlos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Lima dos Santos Souza, Janete de 

Jesus Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Almeida Batista - 

OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Halff Hoffmann - OAB:13.128/

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37232 Nr: 3310-52.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gerci Martins Americo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Adveio a este juízo a informação quanto a quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Novo Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Novo Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 4392-06.2018.811.0087

 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: Giuliano Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Policia Civil de Guaranta do Norte 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Maycon A. Chagas de Lima, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-26.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (REQUERENTE)

E. A. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. R. (REQUERIDO)

 

Trata-se de ação de reconhecimento de paternidade. É de todo inviável o 

processamento do feito no rito dos Juizados Especiais. Indefiro a petição 

inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Intime-se, após, 

ao arquivo. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000424-48.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. L. (ADVOGADO(A))

D. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. R. (REQUERIDO)

 

Trata-se de ação de reconhecimento de paternidade. É de todo inviável o 

processamento do feito no rito dos Juizados Especiais. Indefiro a petição 

inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Intime-se, após, 

ao arquivo. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010119-09.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO FURTADO MAGALHAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

05/11/2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-28.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMAR MASSOTTI (REQUERENTE)

ANA CAROLINA LENZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DOMINGOS TAUFFER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

05/11/2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-09.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN (ADVOGADO(A))

FRAN PRESENTES E VARIEDADES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ REFFATTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

05/11/2018, às 15:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 467-58.2018.811.0036

 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: Valdeir Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que tome 

conhecimento da certidão do Sr. Meirinho de ref. 32, promovendo o 

recolhimento da condução no prazo de cinco (05) dias, em virtude da 

proximidade da realização da audiência, sob pena de prejuizo na 

realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 503-71.2016.811.0036

 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: Maria Jacira Ramos de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41347

 Vistos etc.

RECEBO a apelação retro, apenas no efeito devolutivo.

 Intime-se o apelado para, querendo, contrarrazoar as razões da apelação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, 

§2º do NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 722-84.2016.811.0036

 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: José Jeronimo de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT, Marcela Martins Ribeiro - OAB:16.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 42075

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Ademais, frise-se que o valor referente à multa aplicada R$6.800,00 (seis 

mil e oitocentos reais) pertence só e tão somente ao Sr. José Gerônimo de 

Melo.

Cumpra-se. Com o aporte da prestação de contas, façam-se os autos 

conclusos.

 Guiratinga/MT, 03 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51631 Nr: 2722-23.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laureci Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 51631

Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerido às fls.78, e 

concordância do requerente à fl.83, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados.

 Expeça-se o respectivo RPV, aguardando-se o pagamento em arquivo 

provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 377-89.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Fernandes Mendes, Elineia Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tarso Santos Lima, Fatima Maria do 

Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Melo Silva - 

OAB:3.605-A/MT, Paulo Fernando do Nascimento Lima - 

OAB:MT-17.360/O
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 Código nº 33306

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 30/10/2018 às 

16h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14071 Nr: 134-24.2009.811.0036

 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: Indiária Vilela Castro, José Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Tobias Damian - 

OAB:10.257-MT, Gilberto de Moraes Viana - OAB:19177, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, Ricardo Batista Damásio 

- OAB:7222 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o assistente MARCELO RUARO através de seu advogado, para 

que promova nos autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim 

de cumprir o determinado no item 2) do despacho de fls, 231, no prazo de 

cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47355 Nr: 777-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Moreira Narciso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Narciso Ferreira, Tania Maria 

Moreira Narciso, Thiago Moreira Narciso Neves, Epaminondas Moreira 

Narciso & Cia Ltda- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Silva Bezerra 

Rodrigues - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil.Sem condenação da parte autora ao pagamento 

das custas e honorários, contudo julgo prejudicado o direito de resgate 

pela parte autora do valor da primeira parcela já quitada, visto que trata-se 

de pagamento das custas iniciais, conforme comprovante de fl. 

131.Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.Guiratinga/MT, 03/10/2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47030 Nr: 598-67.2017.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme decisão de Ref. 15, intimo a parte autora 

para impugnar à contestação de Ref. 24, no prazo de 15 (quinze) dias.

Guiratinga - MT, 3 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34962 Nr: 1346-07.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filemon Coelho Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 34962

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 03 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 2344-33.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Moreira Narciso & Cia Ltda- ME, Thiago 

Moreira Narciso Neves, Tania Maria Moreira Narciso, Maria Madalena 

Narciso Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Tosta Silverio & CIA LTDA, Samuel 

Tosta Silverio, Epaminondas Moreira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela deantecipada pleiteada 

pelo autor na petição inicial.1) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, individualize o objeto da busca e apreensão, 

mencionando, no que for possível, o tipo, a marca, o modelo, a cor, entre 

outras características do “aparelho de tanatopraxia”, de modo que no final 

seja devidamente eficaz a diligência do Oficial de Justiça, caso a presente 

ação seja procedente.2) Após, por este Juízo vislumbrar a possibilidade 

da realização de acordo entre as partes no presente feito, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e CITE a parte 

requerida para comparecer no ato.3) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A 

CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação do 

acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial e, também, a parte autora para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos para novas deliberações.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 03/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50801 Nr: 2380-12.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorcelino Francisco da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 50801

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 
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impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.92, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7718 Nr: 391-88.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 

FNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO HENRIQUE J. M. 

BOMFIM - OAB:10584-DF, Procuradoria Federal no Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo legal, manifeste-se acerca da certidão do oficial de 

justiça de fl. 139 vº.

Guiratinga - MT, 4 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47107 Nr: 630-72.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Cézar Santos

 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: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 47107

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por IRACY CEZAR SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Contestação às fls.35/38.

Laudo pericial juntado às fls.70/75.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas e laudo pericial.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo o dia 11/12/18, às 14h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 04 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49907 Nr: 1978-28.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 49907

 Vistos etc.

Considerando petição retro, redesigno o dia 11/12/18, às 13h30, para a 

realização do ato.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 04 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58444 Nr: 1726-88.2018.811.0036

 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: Cleide Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Veiga Junior - 

OAB:15390/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante do exposto, DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA requerida por 

CLEIDE SANTOS SALES no presente Mandado de Segurança. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.1) DEIXO de 

condenar em honorários sucumbenciais e custas judiciais a impetrante, 

respectivamente, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e da Constituição 

do Estado de Mato Grosso, art. 10, inciso XXII.2) INTIMEM as partes e o 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.3) Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as 

abaixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 04/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ONIAS SOUZA MORAES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 
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Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-63.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA AIRES DE ARQUIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

LELITA MARIA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-59.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERMANDO ROSA LEMES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-94.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-95.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJANE MISSAHE AQUINO KANACILO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-80.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ADILTON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ADRIANA DA CRUZ CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI
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Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-16.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS MENDES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ALDEIR LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-86.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARRAIS GOIS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-07.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ANTONIA DURANES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-13.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-13.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

CORACY REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-71.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

CREUSA GUIMARAES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-04.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LOREIRA CANDIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-20.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-38.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ELIEZER FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-08.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA OLMEDO ALVES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020001-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PJE 1020001-87.2017.8.11.0041 Ação de Interdição Decisão. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de INTERDIÇÃO proposta por GILMAR FRANCISCO DOS 

SANTOS em face de DEVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS. Observa-se 

que o Juízo da 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

declarou incompetente para processar e julgar o presente feito, sob o 

fundamento de que o autor e o interditando reside na Comarca de 

Guiratinga/MT, conforme informações apresentadas nos autos. Contudo, 

observa-se que ERRONEAMENTE o processo foi distribuído no Juizado 

Especial da Comarca de Guiratinga, pois é sabido que Juizado Especial 

Cível é incompetência em razão da matéria para julgar o ESTADO E 

CAPACIDADE DAS PESSOAS, conforme exposto no art. 3º, §2º da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 554 de 772



9099/95, vejamos: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: [...] § 2º 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. [...]” Decido. Diante do exposto, 

DECLARO o Juizado Especial da Comarca de Guiratinga incompetente para 

conhecer e decidir sobre a matéria do presente feito. Assim, REMETAM-SE 

os autos ao SETOR DE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO para que o presente 

feito seja redistribuído no Juízo da Vara Única da Comarca de 

Guiratinga/MT. Cumpra-se com URGÊNCIA. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 14/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-86.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

MARIA DA GRACA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PJEC 1000076-86.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. MARIA DA GRAÇA 

RODRIGUES BESSA, já qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, em face do requerido BB 

SEGUROS. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. DO PEDIDO LIMINAR. O Novo Código de Processo Civil, de 

certa forma, incorporou o entendimento do Código anterior de que os 

pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 

300, caput, Novo Código de Processo Civil: “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.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, noto pertinente o indeferimento do pedido liminar, pela 

ausência do “fumus boni iuris”, nos seguintes termos: Compulsando os 

autos, observa-se que liminarmente a parte autora requer a suspensão da 

apólice atual n.º 36124118 que é desvantajosa e o restabelecimento da 

apólice anterior que foi cancelada em 06/06/2017, supostamente, de forma 

ilegal, visto que, segundo a parte autora, a justificativa do cancelamento 

do referido contrato ocorreu devido uma simples inadimplência da autora 

no pagamento da primeira parcela do seguro de R$142,37, além disso 

alega a parte autora que não recebeu nenhum aviso prévio de 

inadimplência contratual, de modo que a instituição financeira requerida 

não lhe concedeu nenhuma oportunidade de regularizar a situação. Nesse 

sentido, percebe-se que a matéria controvertida apresenta FORTE 

CONTEÚDO FÁTICO, a reclamar dilação probatória e a angularização 

processual. Dessa forma, é imperioso a não concessão da medida nesta 

fase processual, devendo este Juízo dar oportunidade para que a parte 

requerida apresente a sua defesa e, por consequência, exerça os seus 

direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa. Portanto, o não 

acolhimento do pedido liminar é medida que se impõe, visto que no caso 

vertente, pelos argumentos e documentos atrelados, este Juízo não restou 

convencido da necessidade de concessão da medida liminar, devido a 

falta de preenchimento do requisito do “fumus boni iuris”, isso é, a 

existência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”. 

Decido. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência 

pleiteada pela parte autora na petição inicial. 1) Dando prosseguimento ao 

feito, com base no Código de Defesa do Consumidor o qual estabelece no 

seu art. 6º, VIII que o Juízo deve facilitar a defesa dos direitos do 

consumidor devido a sua hipossuficiência técnica, DETERMINO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor da parte autora, ora 

consumidora, incumbindo ao requerido BB SEGUROS o ônus de provar a 

licitude, regularidade e legalidade do cancelamento da apólice referida pela 

parte autora na peça vestibular, caracterizada na Proposta n.º 

003273204, BEM COMO o ônus de comprovar a licitude, regularidade e 

legalidade da adesão da parte autora no novo seguro, apólice n.º 423798, 

inclusive exibindo neste feito os referidos contratos. 2) 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 INTIME-SE a parte autora e 

CITE/INTIME-SE a parte requerida para comparecer no ato. 3) Por fim, 

CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da conciliação, apresente a contestação, sob pena 

de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, 

também, INTIME-SE a parte autora para que, caso queira, posteriormente a 

juntada da defesa do réu ofereça a devida impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a secretaria e 

VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Ás providências. Guiratinga/MT, 13/09/2018. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70967 Nr: 249-20.2013.811.0096

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9271, CELSO ALVES PINHO - OAB:OAB/MT 12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Requerente, via DJE, para no prazo legal, promover a retidada dos autos, 

nos termos da r. decisão de fls. 41, adiante transcrita:"Vistos. INTIMEM-SE 

as partes demandadas para, querendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, apresentarem contraprotesto pela via adequada. Certificado o 

transcurso do prazo, AO MPE para se manifestar acerca da inicial. Após, 

INTIME-SE a parte autora para retirar os autos, mas antes, PROMOVA-SE 

a baixa e as anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45056 Nr: 683-82.2008.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495

 Processo nº 683-82.2008.811.0096 (Código 45056)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Aldair Ferreira

Vistos.

Em tempo RETIFICO o erro material constante da sentença proferida à fl. 

411/412, que deixou de versar sobre o art. 29do Código Penal. Na r. 

decisão deverá constar a seguinte redação em seu dispositivo:

 “(...) Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALDAIR 

FERREIRA, em relação ao crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 

29, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, III, todos do Código Penal. 

(...)”

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71000 Nr: 285-62.2013.811.0096
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE CAIMI, CAIMI & FIORI LTDA - ME, REGIANE 

FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Processo nº 285-62.2013.811.0096 (Código 71000)

Requerente: Gilvane Caimi, Caimi & Fiori Ltda – Me e Regiane Fiori

Requerido: Banco do Brasil s.a

Vistos.

Considerando o petitório de fls. 431/432, na qual a parte requer o início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado 

pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; 

por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se 

revel; para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar (art. 523, §1º, do CPC).

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

certificado eventuais existências de custas pendentes.

Às providências.

 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.: 86341 Nr: 2528-37.2017.811.0096

 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: Maria Aparecida Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, PREVI-ITAÚBA 

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:15.848-A/MT, 

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - OAB:67287, Ricardo Zeferino 

Pereira - OAB:12491-B/MT, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:10.350/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o(s) Advogado(s) da Parte Autora, para se 

manifestar, no prazo legal, acerca das contestações e documentos de ref. 

18 e 19, consoante teor da r. decisão parcialmente transcrita: “(...) 

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção.(...)”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71536 Nr: 812-14.2013.811.0096

 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: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MAUES COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, Marcelo Huck Junior - OAB:17.976/MT, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e CNGC/MT, impulsiono estes autos ao 

setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da 

Parte(s), para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestar 

nos autos acerca da juntada do laudo pericial de fls. 234/289, consoante 

decisão parcialmente transcrita: “Vistos, etc. HOMOLOGO a desistência 

da inquirição das testemunhas, bem como do depoimento pessoal de 

ambas as partes, na forma requerida pelas partes, para que surta seus 

efeitos legais e jurídicos. Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as 

partes para que se manifestem, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 

Após, venham-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71187 Nr: 470-03.2013.811.0096

 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: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO FUMIO FUJISAWA, TANIA MARIA DOS 

SANTOS FUJISAWA, EVERTON VALDOMIRO PEDROSO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19749-O

 Nos termos da Legislação Vigente e CNGC/MT, impulsiono estes autos ao 

setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da 

Parte(s), para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestar nos 

autos acerca da juntada do laudo pericial de fls. 215/271, consoante 

decisão parcialmente transcrita: “(...) Fica facultado ao perito o 

levantamento de metade do valor dos honorários no início dos trabalhos, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários (art. 465, § 4º). 

Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, p.u., do CPC.

(...)”

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51787 Nr: 2554-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando regrediu para o regime fechado, a 

audiência outrora designada restou prejudicada.

Verifico que no último cálculo de pena do recuperando consta que ele se 

encontra no regime semiaberto, entretanto, a decisão de ref. 74 o regrediu 

para o regime fechado, motivo pelo qual determino sua retificação.

Ante o exposto, aguardem-se os autos em secretaria até o alcance do 

direito de progressão do recuperando ou outro fato superveniente que 

possa alterar seu atual estado.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58508 Nr: 1851-83.2018.811.0027

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos em correição... Posto isso, tenho que os requisitos autorizadores 

da custódia cautelar em desfavor do réu permanecem inalterados, não 

havendo qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação, razão pela 

qual MANTENHO a prisão preventiva de CICERO DOS SANTOS SILVA, 

com fundamento na aplicação da lei penal e garantia da ordem 

pública.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se com eficiência 

o necessário.Itiquira-MT, 02 de outubro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57312 Nr: 1250-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Souza Liberato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca, Márcio Rogério 

Martins, nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu Alexandre de Souza Liberato, no prazo legal.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48435 Nr: 1109-95.2018.811.0047

 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 APARECIDA DA SILVA CAMPOS, CARMEN 

VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

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 norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas a fim de que se manifeste nos autos dentro 

do prazo legal.

Jauru, 3 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38311 Nr: 1365-43.2015.811.0047

 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: GERALDO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

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 norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas a fim de que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 3 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 46831 Nr: 152-94.2018.811.0047

 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: Auto Posto Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JAURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

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 norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte requerente intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos acerca dos Embargos juntados à ref. 22.

Jauru, 4 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 46833 Nr: 154-64.2018.811.0047

 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: Auto Posto Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

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 norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte requerente intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos acerca dos Embargos juntados à ref. 22.

Jauru, 4 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 43894 Nr: 854-74.2017.811.0047

 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: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RIBEIRO DE SOUZA, ELENI ALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB-MT 13.944-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

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 norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte requerente intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos acerca dos Embargos juntados à ref. 22.

Jauru, 4 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11119 Nr: 768-47.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA ISAÍAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11118 Nr: 767-62.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL ALVES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11116 Nr: 765-92.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VENCESLAU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11113 Nr: 762-40.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11111 Nr: 760-70.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURDES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11108 Nr: 757-18.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11107 Nr: 756-33.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA KEIKO FUJII AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11106 Nr: 755-48.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11102 Nr: 751-11.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUINTINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11101 Nr: 750-26.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11098 Nr: 747-71.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11097 Nr: 746-86.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11095 Nr: 744-19.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11094 Nr: 743-34.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO JOSÉ MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11092 Nr: 741-64.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11091 Nr: 740-79.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIA RODRIGUES MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11089 Nr: 738-12.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 11086 Nr: 735-57.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA M. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11084 Nr: 733-87.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11082 Nr: 731-20.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FERNANDA SOUZA, PAULO 

FERNANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11080 Nr: 729-50.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR LOPES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11079 Nr: 728-65.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11077 Nr: 726-95.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA MÁRCIA DE SOUZA ARRAES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11072 Nr: 721-73.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11063 Nr: 712-14.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CUSTÓDIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11062 Nr: 711-29.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGRÁCIO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11058 Nr: 707-89.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUÍZA DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11057 Nr: 706-07.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 
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sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11055 Nr: 704-37.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11052 Nr: 701-82.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BENEDITO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10810 Nr: 457-56.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6506 Nr: 20-20.2007.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6497 Nr: 11-58.2007.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUÍZIO SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5090 Nr: 34-38.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SÉRGIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5084 Nr: 28-31.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ALEIXO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5082 Nr: 26-61.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5081 Nr: 25-76.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5080 Nr: 24-91.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5073 Nr: 17-02.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NUNES DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5071 Nr: 15-32.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE BRITO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5054 Nr: 6-70.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA INÁCIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5053 Nr: 5-85.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA INÁCIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5052 Nr: 4-03.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENARIO FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5049 Nr: 1-50.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5043 Nr: 1041-02.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5042 Nr: 1040-17.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5041 Nr: 1031-55.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CESAR DA SILVA ESPERIDIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5040 Nr: 1030-70.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARINHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5035 Nr: 1025-48.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CHAVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5032 Nr: 1019-41.2005.811.0048
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5030 Nr: 1021-11.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROCHA ENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5024 Nr: 1005-57.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR PIMENTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5022 Nr: 1003-87.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5018 Nr: 1018-56.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALAIDE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5017 Nr: 1017-71.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CAFÉ CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5016 Nr: 1016-86.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRSON ALEX RODRIGUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5007 Nr: 1000-35.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5006 Nr: 999-50.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMÉLIA MARQUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5003 Nr: 998-65.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUEDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4998 Nr: 995-13.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4994 Nr: 992-58.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4982 Nr: 991-73.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4979 Nr: 988-21.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALVES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4939 Nr: 964-90.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 960-53.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4929 Nr: 959-68.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4920 Nr: 952-76.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MASCARENHAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4918 Nr: 950-09.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA BARBOZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4916 Nr: 948-39.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANDINO RONE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4914 Nr: 946-69.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora da 

sentença de extinção com resolução do mérito em razão de prescrição de 

exigibilidade do crédito tributário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35295 Nr: 843-42.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O
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 Vistos em correição.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 73, portanto, permanecem os 

autos em cartório até o término do período de prova, conforme, 

estabelecido em Ref: 58.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 03 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45829 Nr: 2094-61.2018.811.0048

 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: EVA LOPES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 “Vistos.

1. Tendo em vista que na presente data houve falha no fornecimento do 

Sistema Apolo, bem como da rede/internet, vejo por bem, redesignar a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2019, às 15h30min 

(horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 03 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45089 Nr: 1793-17.2018.811.0048

 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: JDDA, DEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

efeitos legais, o acordo acostado nestes autos, celebrado entre as partes, 

com base no artigo 487, inciso III, "b", do novo Código de Processo Civil, 

com relação ao DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E PENSÃO 

ALIMENTÍCIA.3.2. Outrossim, nos termos do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal, decreto o divórcio de JOÃO DOMINGOS AZEVEDO e 

DANIELLE ELAINE BARBOSA AZEVEDO.3.3. A autora voltará a utilizar o 

nome de solteira DANIELLE ELAINE BARBOSA.3.4. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento desta, inclusive 

mandado de averbação ao registro civil competente, encaminhando-se 

para o cumprimento sob os auspícios da Justiça Gratuita, devendo ser 

expedidas duas vias da Certidão de Casamento já constando a 

averbação, para entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos 

autos.3.5. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.3.6. Sem 

custas, eis que as mesmas foram pagas quando da distribuição da ação. 

Honorários advocatícios conforme pactuado pelas partes.3.7. Após, o 

trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações, ao arquivo com 

baixas e anotações de estilo.3.8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira - MT, 03 de outubro de 2018.Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 2638-49.2018.811.0048

 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: ALFREDO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso VI do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos cópia do comprovante do 

indeferimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 03 de outubro 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: 1000097-26.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ADRIANA BERNARDO GARDEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

oportuno, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE ARRUDA PIRES (REQUERIDO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio 

eletrônico. 2. A pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata 

de desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar 

pelo meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se 

que os atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre 

buscar a viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do 

Novo Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo 

ato, a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na 

execução. Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” como o primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida 

para penhora. Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado 

convênio com o Banco Central é constitucional e não ofende o direito à 

inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a bloquear, na 

conta corrente do devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo 

bancário, nem tampouco obstando seu direito de defesa, que largamente 

poderá ser exercitado pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a 

prova quanto ao revestimento de algumas das formas de 

impenhorabilidade (art. 854, NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos 

artigos 854, do NCPC, defiro o pedido veiculado pelo(a) exequente, para o 

fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas 

contas ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado 

na execução, o que deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via 

BACENJUD. 4. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ 

D e t a l h a m e n t o  d e  O r d e m  J u d i c i a l  d e  B l o q u e i o  d e 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, manifeste-se a parte exequente, em dez (10) dias. 5. APÓS A 

TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do executado, resultou que em consulta direta deste magistrado, 

verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER PENHORADO nas contas 

bancárias do executado. 6. Esclareço que em alguns casos o bloqueio 

pode se dar em valores ínfimos, que não justificam a concretização da 

transferência, conforme dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ. 7. Com 

efeito, intime-se o exequente para requerer o que de direito em 5 dias, sob 
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pena de extinção do feito, conforme dicção do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. 

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos. 9. 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: 1000084-27.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Diante da inércia das partes em intentarem a 

execução da sentença, conforme certidão acostada nos autos, 

demonstrando o transito em julgado da mesma, o processo deve ser 

remetido ao arquivo. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78196 Nr: 2123-25.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRETIZA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, JOAO CARLOS FELIPE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 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, onde o usuário selecionará 

Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64446 Nr: 1310-37.2014.811.0109

 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: EDSON ONOFRE PICKLER, SILVIA ROLIM PICKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias efetue o pagamento das custas processuais, conforme 

cálculo de fls. 41, R$ 8.280,61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64262 Nr: 1188-24.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl. 65.

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

Marcelândia, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77721 Nr: 1894-65.2018.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LODT, MRDTJ, MFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Como não há notícias do retorno da carta precatória, não se sabe se o 

requerido foi citado.

Expeça-se carta precatória, no endereço acima, com a proposta de 

acordo feita pela requerente, a fim de que o requerido seja intimado a se 

manifestar sobre a proposta.

Com o retorno da carta precatória, voltem os autos conclusos para a 

decisão.

Voltando a carta precatória de citação do requerido, voltem os autos 

conclusos para a decisão sobre a revelia do requerido.

Com relação à guarda provisória, defiro em favor da genitora, autora da 

ação, considerando que está na guarda de fato das crianças.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61025 Nr: 1014-83.2012.811.0109

 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 ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE NUNGO - 

OAB:8753/MT, FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA - OAB:11124/MS, 

MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA 

ROSA CORREA - OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.Considerando a declinação da nomeação (fl. 95) e por não ser 

possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO Dr. Eliton Rezende de 

Jesus: Rua Cascavel, nº. 1057, Centro, Tel. 3536-2285, Marcelândia/MT, 

para representar o requerido Cláudio Goliczeski..Fixo honorários 

advocatícios em 08 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus público não caberão 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos.Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência ao advogado nomeado(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 
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remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o que for de 

direito e apresentar resposta, no prazo de 15 dias.Após, façam-se os 

autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 3 

de outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48342 Nr: 167-52.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 30/30v), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 31/32. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 17620 Nr: 1168-14.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl. 151.

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

Marcelândia, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62525 Nr: 1210-19.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO LTDA - ME, 

ZORAIDA VALADARES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14070, Elisangela Marcari - OAB:MT - 10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos etc.

Consubstanciado na petitória de fl. 262, DETERMINO o cancelamento da 

solenidade designada, tendo em vista que a parte reclamante desistiu da 

prova testemunhal e a parte reclamada não a requereu, sendo 

desnecessária a solenidade.

 INTIME-SE a parte autora, para juntar nos autos os documentos que achar 

necessários, após, INTIME-SE a parte requerida, para no prazo legal, 

manifestar em relação aos documentos juntados.

 Por fim, voltem os autos conclusos para sentença.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68944 Nr: 707-90.2016.811.0109

 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: PAULO ELY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 

DETRAN/MT, CRISTIANO SCHMIDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE PAIVA BARRA 

RODRIGUES - OAB:18595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, junte aos autos comprovante do requerimento administrativo, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485,§1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62176 Nr: 863-83.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA INCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal, ajuizada pela UNIÃO em face de 

MADEIREIRA INCOLA LTDA.

O executado não foi citado.

Destarte, à autora requereu a extinção do feito, mediante pagamento da 

dívida por parte do requerido, conforme consta no resumo das consultas 

anexas fl.44.
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É o relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, a autora interpôs execução fiscal em face de 

Madeireira Incola LTDA, porém, em razão de pagamento, pugna pela 

extinção do feito. Destarte, não houve a citação do requerido.

Desta forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO por pagamento da dívida, conforme o previsto nos arts. 156, I, do 

CTN c/c 924, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69600 Nr: 1076-84.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIESLEY AMARAL DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fls.42, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução para o DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 

16h00min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.07, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como, as 

arroladas pela defesa à fl. 43.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38261 Nr: 1712-02.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSEL, EPP, IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Osvaldo Antonio de Lima - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido à fl.103, EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado 

Ezequias Pereira Paulino, através do sistema BACEN-JUD, na quantidade 

suficiente para o do valor atualizado da dívida. JUNTE-SE aos autos cópia 

da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia 

indicada seja transferida para a Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da 

CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, caso reste infrutífera a pesquisa e bloqueio via bacenjud, defiro a 

busca de veículos, através do Sistema RENAJUD requerido à fl.103. Caso 

seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não apresentados os embargos, 

CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, volte concluso para análise dos demais 

pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44863 Nr: 615-93.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDA-M, PGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às fls. 50/50V, defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77578 Nr: 1797-65.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA em face do réu SALMO GOMES DE OLIVEIRA. Por 

fim, em análise a defesa prévia apresentada às fls. 56, tudo mais que dos 

autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade. No tocante as preliminares arguidas pelo denunciado 

(ausência de justa causa), estas não devem ser acolhidas, mormente, em 

face da ausência de subsídio jurídico para tanto. Nesse sentido, em 

objetiva fundamentação, quanto à ausência de justa causa, analisando 

detidamente os autos, entendo que não subsiste, pois, a materialidade dos 

delitos encontram-se comprovados através dos documentos anexos às 

fls.20 dos autos. Indefiro, por ora, a realização do exame de insanidade 

mental, vez que, não há nos autos qualquer documentos que demonstre o 

réu sofrer algum problema de saúde relativo ao alegado, ou mesmo, 

documentos que comprovasse a internação relatada. Diante disso, com a 

finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS. 

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.05-v, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como as 

arroladas pela defesa às fls.61-v.Sendo o caso, expeça-se carta 

precatória para inquirição de testemunhas residentes fora da comarca. 

Requisite-se escolta.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 568 de 772



expedindo o necessário. ATUALIZE O BNMP 2.0 Marcelândia/MT, 04 de 

outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71880 Nr: 653-90.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BARBOZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando a afirmação da advogada, redesigno a solenidade para a 

data de 10/04/2018 às 15h.

 Intimem-se.

Concedo o prazo de 05 dias para a parte requerente apresentar atestado 

médico comprovando a sua ausência.

Defiro o prazo de 05 dias para a juntada de substabelecimento.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73887 Nr: 1698-32.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELVINO WERBERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em razão da queda de energia na comarca Marcelândia (1º/10/2018), fato 

que impossibilitou a realização das audiências designadas, bem como, 

desencadeou a suspenção do expediente (Portaria nº45), REDESIGNO o 

ato para a data de 27/02/2019, às 14:10 horas.

 Caso as partes não tenham sido intimadas, intime-se com urgência, 

expedindo o necessário.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 02 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64839 Nr: 140-93.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Marques - 

OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Diante da ausência das partes, a conciliação restou infrutífera.

Concedo o prazo de 05 dias para as partes justificarem as suas 

ausências nesta solenidade.

Após, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64448 Nr: 1311-22.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDPM, CDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, Sidney Marques - OAB:MT-2.719-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Diante da ausência das partes, a conciliação restou infrutífera.

Concedo o prazo de 05 dias para as partes justificarem as suas 

ausências nesta solenidade.

Após, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 1301-75.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDPM, CAMILA DALL PIZZOL MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FERNANDO ARCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Diante da ausência das partes, a conciliação restou infrutífera.

Concedo o prazo de 05 dias para as partes justificarem as suas 

ausências nesta solenidade.

Após, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76694 Nr: 1330-86.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE CONTINI, VANDERSON DE OLIVEIRA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Analisando as defesas prévias apresentadas pelos réus às fls. 67/68 e 

75, tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal ou de extinção de punibilidade.
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A materialidade do delito está caracterizada pelo auto de prisão em 

flagrante, o que também traz indícios da autoria dos denunciados, e, pelo 

auto de apreensão fls.27, razão pela qual, RECEBO a denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de outubro de 2018, às 

15:30 horas.

Ademais, INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, as 

quais igualmente foram arroladas pela defesa às fls.68,75, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor dos acusados para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78150 Nr: 2100-79.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o descumprimento da obrigação de fazer imposta ao 

Estado de Mato Grosso e a atual necessidade do requerente quanto à 

realização do procedimento prescrito-solicitada pelo médico, conforme 

noticiado à fl.15, e, em observância ao teor da decisão às fls. 32, 

DETERMINO o bloqueio do valor para realização do procedimento 

necessário para o restabelecimento da saúde do requerente, valor 

indicado às fls.23 (R$62.100,00- sessenta dois mil e cem reais), na conta 

do requerido, bem como o cumprimento in totum dos termos descritos em 

liminar no prazo de 48 horas.

 Ainda, efetuada a penhora, intime-se o autor para traga aos autos a nota 

fiscal, se possível, bem como, os dados bancários para transferência dos 

valores.

Após, certifique-se o decurso de prazo, bem como, proceda-se a 

vinculação do valores aos autos.

Em tempo, especificamente neste caso, dada a urgência, deixo de intimar 

previamente o requerido para manifesta-se quanto a transferência de 

valores.

CUMPRA-SE com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59218 Nr: 1709-26.2015.811.0111

 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: CIRENE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA, LDSF, 

LDSF, LDSF

 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:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que no prazo 

legal, manifeste-se acerca do documento apresentado pela parte 

requerida - ref. 53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 862-97.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) do réu, Dr(ª):ROSELUCIA 

RODRIGUES DE SOUZA, OAB/MT n° 16071 e AGASSIS FAVONE DE 

QUEIROZ, OAB/PA Nº15089, para comparecer neste Cartório para 

retirar(em) a(s) certidão(ões) de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 862-97.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Certifico que, nesta data, constatei que no movimento "Julgamento->Com 

Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade->Prescrição", de 

26/06/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10287, de 04/07/2018 e publicado 

no dia 05/07/2018, onde CONSTOU APENAS como patronos habilitados 

para receberem intimações: ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16071, representando o polo passivo.

Certifico por fim que, procedo a I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da 

parte requerida, Dr.Agassis Favone de Queiroz, OAB/MT nº22.496-B, por 

todo o teor da sentença de fls.150/151 transcrita.

SENTENÇA: "[...] Posto isso, RECONHEÇO a prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, razão pela qual DECLARO extinta a punibilidade do 

agente JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, nos 

termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal. Tendo sido declarada a extinção da punibilidade do acusado, resta 

prejudicado o recurso de apelação interposto às fls. 135-142. EXPEÇA-SE 

certidão de créditos em favor da Defensor Dativo, qual seja Dr. Agassis 

Favone de Queiroz, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes 

são devidos (05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Matupá/MT, 26 de junho de 2018. Suelen Barizon Juíza de 

Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57468 Nr: 932-41.2015.811.0111

 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: Anderson Driessen Granemann, MARCIO CHEROBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA REMOR, JUAREZ LOPES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 932.41.2015.811.0111 (Código 57468)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerentes: Anderson Driessen Granemann e Márcio Cherobin

Requeridos: Sônia Maria Remor e Juarez Lopes de Oliveira

Vistos.

Encerrada a instrução, intimem-se as partes para apresentarem razões 

finais escritas, sucessivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §2º do artigo 364 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 03 de outubro de 2018.
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 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69115 Nr: 2257-80.2017.811.0111

 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: Natasha Gomes Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Processo nº 2257-80.2017.811.0111 (Código 69115)

Classe – Assunto: Cobrança

Requerente: Natasha Gomes Araújo Silva

Requerido: Município de Matupá (MT)

Vistos.

Nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, o “autor poderá: 

(...) II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a 

causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório 

mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 

(quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”.

Assim, intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do pedido de 

emenda à inicial, entendendo o silêncio como consentimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 03 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33958 Nr: 1268-21.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Bertolin, IRAILDE RAMALHO 

BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1268-21.2010.811.0111 (Código 33958)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: José Carlos Bertolin e Irailde Ramalho Bertolin

Vistos.

Em atenção aos termos do Provimento nº68/2018 do CNJ, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre o valor 

bloqueado e o pedido de levantamento ou, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso.

 Transcorrido o prazo, façam os autos conclusos imediatamente.

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.: 52721 Nr: 862-92.2013.811.0111

 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 ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I R RAFAGNIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 862-92.2013.811.0111 (Código 52721)

Classe – Assunto: Perdas e Danos

Requerente: Bradesco Leasing S.A.

Requerido: I. R. Rafagnin ME

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50622 Nr: 495-05.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50622

Processo nº 495-05.2012.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

 Exequente(s): Florentino de Oliveira Dias

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante da manifestação de fls. 143, cumpra-se a determinação anterior de 

fls. 142.

Para isso, expeça-se novamente a respectiva RPV.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35490 Nr: 333-44.2011.811.0111

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROSALINO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35490.

Processo nº 333-44.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Medida de Proteção à Criança

 Autor: Ministério Público

Requerido(a): Claudineide da Silva

 Vistos em correição.

OFICIE-SE a Equipe Multidisciplinar deste município, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresente o relatório de estudo psicossocial, conforme 

determinado à fl. 104.

Com o aporte das informações, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, servindo a presente como ofício no que couber.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000087-21.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE MATUPA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19/12/2018, ÀS 

14H30MIN, NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO COMPARECER 

COM O AUTOR NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64839 Nr: 1798-30.2017.811.0030

 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: Auto Elétrica Ajax e Acessórios p/Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escavasul Construções e Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

manifestar da petição e documento acostado na Ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61206 Nr: 55-82.2017.811.0030

 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: Amália Maria da Cruz, Caio Manoel da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Querino Roma da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

manifestar da petição de Ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 4796 Nr: 798-54.2001.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Teixeira de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Vicente Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Santos - 

OAB:6745, Flavia de Oliveira Santos Volpato - OAB:9300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Nos termos da Portaria n.2/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 48h, 

trazer ao processo bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

processo, nos moldes do determinado na fl. 526.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 4116-20.2016.811.0030

 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: Marluce Loureiro Possani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Oscar dos Santos 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Benjamin Villar 

Prudêncio - OAB:9887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 40. Nos termos da Portaria n. 

12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos para designar a data de 

23/01/2019 às 10h30min para a realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74108 Nr: 2532-44.2018.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Clementino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 23/01/2019 às 10h para a realização da audiência 

de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 68733 Nr: 304-96.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Oliveira Barros, José Fernando 

Beteti Barros, Sandra de Oliveira Torchi, Alan Torchi, Wilson de Oliveira, 

Janicleia Aparecida dos Santos Guidugli, Wilson Roberto Guerra Aguiar 

Júnior, Juliana Santos Stoppa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 23/01/2019 às 9h30min para a realização da 

audiência de conciliação. As missivas expedidas na Ref. 26, 27 e 28 para 

citação das partes requeridas deverão ser aditadas com o fito de 

intimá-las para comparecerem na audiência de conciliação ora designada.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43742 Nr: 681-64.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDES GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000083-93.2018.8.11.0031
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Parte(s) Polo Ativo:

TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS (REQUERENTE)

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000083-93.2018.8.11.0031 REQUERENTE: TRAGHELA MITALLY SILVA 

DIAS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Intime-se a 

parte autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 4 de 

outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-95.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WENDEL RODRIGO SANTOS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000057-95.2018.8.11.0031. REQUERENTE: WENDEL RODRIGO SANTOS 

FIGUEREDO REQUERIDO: CLARO TV VISTOS. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 15358832). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 4 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 61260 Nr: 1070-66.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRENE DE PAIVA CEZAR ADAMI, PAULO 

SÉRGIO ADAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 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 citação na zona urbana e/ou rural 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47000 Nr: 1071-76.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIANO APARECIDO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DERCIANO APARECIDO DE MIRANDA, 

Rg: 2216175-9, Filiação: Antonio Miranda e Ana Andrade Miranda, data de 

nascimento: 29/08/1972, brasileiro(a), natural de Santo Antonio da 

Platina-PR, convivente, diarista. 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 EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

DERCIANO APARECIDO MIRANDA pela prescrição da pretensão 

executória, nos termos dos arts. 107, inciso IV, c.c. o 109, inciso VI, art. 

110, § 1ª, art. 112, inciso I, todos do Código Penal. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Embora esta sentença tenha julgado extinta a punibilidade do 

condenado, observa-se que a execução criminal não ocorreu por 

subterfúgio empregado pelo próprio, porquanto informou endereço 

incorreto, e, assim, deixou de saldar seu débito para com a sociedade. Por 

este motivo e por haver sentença condenatória transitada em julgado 

contra ele, deve arcar com as respectivas despesas, razão pela qual o 

CONDENO ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 804 do Código de Processo Penal.Cientifique-se o Ministério Público 

e a autoridade policial. 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. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. Publique-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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 03 de outubro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52645 Nr: 1312-93.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIR RIBEIRO, Cpf: 88074170144, 

Rg: 12882291, Filiação: Josefina do Rosário Ribeiro e Valdir Ribeiro, data 

de nascimento: 03/09/1974, brasileiro(a), natural de Vera Cruz do 

Oeste-PR, convivente, servente, Telefone 66 99661-1420. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO RÉU CLAUDEMIR RIBEIRO, acima 

qualificado, para comparecer à audiência de instrução para 

INTERROGATÓRIO que se realizará no dia 26 de fevereiro de 2019 às 

15:00 horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado, com 
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a finalidade de SER INTERROGADO, sob as penas da lei.

Resumo da Inicial: Consta do incluso caderno informativo que, no dia 26 de 

fevereiro de 2016, por volta das 17h00, na Rua Santa Clara, nº 85, 

residencial Terezinha, neste Município de Nova Canaã do Norte-MT, o 

denunciado Claudemir Ribeiro, de forma voluntária e dolosamente, 

assediou as crianças T. V. L. D., de oito anos de idade, e T. L. D., de dez 

anos de idade, convidando-as para adentrar sua residência. O 

denunciado realizou o convite por sobre o muro, sendo que no momento 

estava nu e acariciando seu órgão genital. Segundo restou apurado, na 

data dos fatos, as crianças T. V. L. D. e T. L. D. estavam brincando 

quando o denunciado derrubou um pedaço de pau no quintal das vítimas e 

pediu para que o pegassem. A vítima Talita o pegou e entregou para o 

denunciado. Depois de algum tempo, o denunciado pediu para as duas 

crianças irem até o portão da casa dele, mas não era para contarem para 

sua tia nem para o pai, pois se o fizessem, iria matá-las. As menores se 

assustaram, começaram a chorar e contaram o que havia ocorrido para 

seu pai e tia. A Polícia Militar foi acionada, e no momento em que chegaram 

na residência flagraram o denunciado olhando pelo muro. O portão da 

frente da residência do denunciado estava trancado, então o SD PM 

Yamashiro pulou o muro e se deparou com o suspeito nu, olhando por 

cima do muro, e com sua mão esquerda acariciando seu órgão genital. 

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia CLAUDEMIR RIBEIRO, vulgo 

“Cláudio”, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 241-D, 

caput, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, na forma do artigo 70 do 

Código Penal, protestando para que, recebida e autuada a presente, seja 

citado para o oferecimento de defesa escrita, instaurando-se o devido 

processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se na instrução da 

ação penal informantes e testemunhas abaixo arroladas.

Despacho/Decisão: Vistos. Da resposta à acusação, vê-se que nenhuma 

preliminar foi arguida, tampouco da análise dos autos verifica-se a 

existência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, razão pela qual RATIFICO o recebimento da 

denúncia. DESIGNO audiência de instrução para o DIA 26 DE FEVEREIRO 

DE 2019, ÀS 15H00, com a finalidade de inquirição das testemunhas 

arroladas em comum pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório do 

acusado. 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 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. [...]

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, Deikson Lourenço dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 01 de outubro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46801 Nr: 58-56.2014.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA ROMANIN PESSIN, CLARICE APARECIDA 

PESSIN, CLAUDETE PESSIN CHIODEROLLI, CLEIDE PESSIN LIEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Chioderolli Negrelli - 

OAB:OAB/PR 25.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista aos advogados 

(as) das partes para que se manifestem sobre o auto de avaliação e 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.85/86

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59972 Nr: 349-17.2018.811.0090

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 805-69.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDRAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Pedro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

 Trata-se de queixa-crime proposta por EDRAS SOARES em desfavor de 

JUCELINO PEDRO DE SOUZA imputando-lhe a prática do(s) delito(s) 

descrito(s) nos autos.

Foi proposta a composição civil dos danos, com manifestação favorável 

do Ministério Público, na qualidade de “custus legis”, que foi aceita pelo(a) 

querelado(a).

 Após o cumprimento da composição civil dos danos, o Ministério Público 

manifestou-se pela extinção da punibilidade do(a) autor(a) do fato.

 II - FUNDAMENTAÇÃO

 Verifica-se que a composição civil dos danos atendeu aos requisitos 

exigidos no artigo 74, da Lei 9.099/95.

 O(a) autor(a) do fato cumpriu integralmente as condições estabelecidas, 

consoante documentos colacionados .

 III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JUCELINO PEDRO 

DE SOUZA, com fundamento no art. 61, "caput", do CPP, ante o 

cumprimento integral da composição civil dos danos homologada.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, em 

face do provimento específico extintivo da punibilidade.

Intime-se o(a) suposto(a) infrator(a), pessoalmente, desta decisão, 

ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se faça 

necessário.

 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.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cientifique-se o Querelante e o Ministério Público.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 43/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que servidora Distribuidora, Contadora e Partidora desta 

Comarca, nomeada Gestora Administrativa 3, Srta. Karla Beatriz 

Bernatzky, matrícula 25882, requereu a alteração de seu período de folga 

dos dias 04 e 05 de Outubro para 08 e 09 de Outubro do corrente ano e 

por este motivo estará afastada de suas funções nos dias 08 e 09 de 

outubro do corrente ano em razão de usufruto de folgas compensatórias, 

conforme lançamento constante do Sistema SGP;

 CONSIDERANDO que a servidora responde pelas Centrais de Mandados 

(CM) e de Arrecadação e Arquivamento (CAA) desta Comarca, conforme 

Portaria 54/2017-DF (DJE 10118/2017) e Portaria 60/2017-DF (DJE 

10142/2017);
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 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a servidora durante o período acima mencionado;

 RESOLVE:

 Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 41/2018-NMV (DJE nº. 10346) para que 

conste o que segue: Onde se lê “ no período de 01 a 05 de Outubro de 

2018” leia-se “ no período de 01 a 03 de Outubro de 2018”.

 Art. 2º - DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, brasileiro, 

Técnico Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central de 

Distribuição, na função de Distribuidor em Substituição, bem como para 

responder pela Central de Mandados e pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca, como Gestor Administrativo 3 em 

substituição à servidora Karla Beatriz Bernatzky nos dias 08 e 09 de 

Outubro de 2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Monte Verde, 4 de outubro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2018- DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

CONSIDERANDO o Treinamento, Consultoria e Auditoria relativo ao Sistema 

GPSem, ministrado pela Equipe do DAPI – TJMT, realizado perante a 

Comarca de Alta Floresta – Polo IV – o qual pertence a Comarca de Nova 

Monte Verde, no período de 24 e 25/09/2018, que tratou da necessidade 

de gerenciamento das atividades relacionadas a distribuição de processos 

as credenciadas das áreas de Psicologia e Assistência Social.

CONSIDERANDO que é atribuição dos servidores designados o 

gerenciamento das atividades dos credenciados das Comarcas do Poder 

Judiciário Estadual.

CONSIDERANDO que incumbe ao magistrado designar servidor para 

gerenciar as atividades dos credenciados, mediante assinatura eletrônica 

de sua produtividade, ou ainda delegar a outro servidor essa atribuição.

CONSIDERANDO por fim, a ciência do(a) Gestor(a) da Secretaria da Vara 

Única desta Comarca.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR e AUTORIZAR que o(a) servidor Edivan Cerqueira 

Viana, Técnico Judiciário, matrícula 33081, lotado na Secretaria da Vara 

Única, proceda ao ateste da produtividade relativa as Notas Fiscais e 

Relatórios, tudo no tocante ao credenciamento que diz respeito ao 

Provimento nº 06/2014/CM - (Psicóloga e Assistente Social – Processos), 

ou outro que vier a ser editado e/ou publicado posteriormente.

Art. 2º - INFORMAR que tal autorização não interfere nas atribuições de 

gerenciamento do(a) Gestor(a) Judiciário(a), que deverá fiscalizar a 

correta aplicação das condições inseridas nos Provimentos citados, na 

Instrução Normativa que será editada brevemente pelo CRH/TJMT, e 

demais normas atinentes a matéria.

Art. 3º - Fica consignado que a presente autorização tem efeitos 

retroativos a 1º de agosto do corrente ano.

Razão pela qual foi expedida a presente Ordem de Serviço, para que surta 

seus efeitos legais. Publique-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde, 1º de outubro de 2018.

Bruno César Singulani França - Juiz de Direito e Diretor do Foro. E-mail: 

nova.monteverde@tjmt.jus.br

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39094 Nr: 821-93.2010.811.0091

 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: WJC, MCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fl. 70 foi publicada no Diário Oficial 

apenas para a parte Autora, impulsiono os autos para intimação da parte 

requerida: (...) Vistos, Tendo em vista que as parte não compareceram e 

face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78871 Nr: 1775-61.2018.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO SOARES DA SILVA, Cpf: 

05397641162, Rg: 2110887-0, Filiação: Rosimeire dos Santos da Silva e 

Antonio Pereira da Silva Neto, data de nascimento: 04/08/1993, 

brasileiro(a), natural de Nova Monte Verde-MT, solteiro(a), representação 

comercial -decomar desing. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimem-se o requerido, pessoalmente, cientificando-os de que 

o descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a decretação 

de sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 e artigo 313, 

inciso III, do CPP). Caso não seja encontrado, intime-se o requerido por 

edital.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da 

denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) CONCEDO à 

FERNANDA MELO DE JESUS as medidas postuladas, e aplico 

imediatamente a RENATO SOARES DA SILVA, as seguintes medidas de 

urgência:1) proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus 

familiares, fixando o limite mínimo de distância de 100 (cem metros) entre 

estes e o requerido; 2) proibição de contato com a ofendida e seus 

familiares por qualquer meio de comunicação; 3) proibição de frequentar a 

residência da ofendida, dos seus familiares e o seu trabalho, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica. Indefiro os pedidos de 

separação de corpos e afastamento do lar, uma vez que Fernanda e 

Renato não coabitam.Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta 

decisão, cientificando-a de que, caso RENATO SOARES DA SILVA 

descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar 

imediatamente a Delegacia de Polícia, o Ministério Público ou mesmo o 

Fórum local para a adoção das medidas pertinentes.As medidas terão 

validade pelo prazo de 12 meses, e após este prazo serão 

automaticamente revogadas, sendo que, caso manifeste o interesse em 

mantê-las, deverá à vítima comparecer à Secretaria do Fórum e informar, 

com pelo menos 01 mês de antecedência, devendo o servidor certificar 

nos autos.Intimem-se o requerido, pessoalmente, cientificando-os de que o 

descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a decretação de 

sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 e artigo 313, inciso 

III, do CPP). Caso não seja encontrado, intime-se o requerido por edital.

 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, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 04 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70518 Nr: 856-43.2016.811.0091

 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 Aparecida da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu a data mencionada à fl. 21 (24/09/2018), 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 1586-64.2010.811.0091

 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: Luciney José Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para manifestar-se 

sobre o Laudo pericial apresentado às fls. 59/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 998-52.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analdina dos Santos Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que se manifeste 

sobre o Laudo pericial de fls. 93/95, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 2919 Nr: 12-16.2004.811.0091

 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 Batista da Cruz e CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Impulsiono os autos para intimação do Executado para apresentar 

contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70795 Nr: 1055-65.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 Considerando que, apenas a parte autora foi intimada do despacho de fl. 

160, conforme DJE 10317, impulsiono o feito para intimação da parte 

requerida: (...) Vistos etc. Tendo em vista a apresentação de contestação 

às fls. 57/74, dou o requerido por citado, nos termos do § 1º, do art. 239 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 

faculto às partes que especifiquem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas 

que pretendem produzir, indicando a necessidade e pertinência. Caso 

requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo comum de 

10 (dez) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas (...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69970 Nr: 503-03.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Jose Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO JOSE DAMACENA, Cpf: 

02935858140, Rg: MG 15692683, Filiação: Silvia Maria de Araujo 

Damacena e João Batista Damacena, data de nascimento: 30/08/1987, 

brasileiro(a), natural de Iturama-MG, solteiro(a), pecuarista - recanto das 

araras. 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: Art. 306 c/c art. 298, inc. III, da Lei nº 9.503/97.

Despacho: Vistos em correição.Indefiro o pedido acerca de eventual 

custódia do acusado em estabelecimento prisional haja vista que o 

Ministério Público goza de poder de requisição, (art. 47 do Código de 

Processo Penal). Assim, poderá requisitar diretamente autoridades ou 

funcionários que devam ou possam fornecer as informações solicitadas e 

por conseguinte contribuir para a celeridade processual nos processos 

em tramite nesta comarca.Tendo em vista que foram frustradas as 

tentativas de localização do réu, cite-se por edital com prazo de 15 dias, 

nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de 

Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se 

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, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 20 de agosto de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69760 Nr: 395-71.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS, EFdLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL DOS SANTOS, Cpf: 

74040855191, Rg: 1889684-7, Filiação: Maria Luiza dos Santos, data de 

nascimento: 03/05/1952, brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ, 

separado(a) judicialmente, lavrador/serraria. 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: Art. 217-A do CP.

Despacho: Vistos em correição.Considerando que a Defensoria Pública, 

há muito, deixou de atuar nesta Comarca, bem como o teor de certidão de 

fl. 121, nomeio a Dra. Franssiely Longhini Carlos Possamae, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19968/O, para patrocinar os interesses da acusada.Por 

oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.Ademais, considerando que o réu Manoel dos Santos 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, expeça-se edital de citação do 

acusado com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 

e ss. do CPP, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 
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qualquer manifestação, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 1 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

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, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 20 de agosto de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67632 Nr: 831-64.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo 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): CLODOALDO DE SOUZA, Cpf: 

70117640204, Rg: 4160935, Filiação: Jose Carlos de Souza e Fatima 

Aparecida de Oliveira Souza, data de nascimento: 26/04/1979, 

brasileiro(a), natural de Colorado-PR, solteiro(a), lavrador/operdor de moto 

serra, Telefone (66) 8447-7946. 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: Art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 

9.503/97.

Despacho: Vistos, etc.Defiro conforme requerido pelo Ministério Público. 

Sendo assim, cite-se o acusado por carta precatória, no endereço 

indicado pelo Ministério Público (fl.51), para responder à ação 

penal.Restando infrutífera a citação, expeça-se edital de citação do 

acusado Clodoaldo de Souza com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 

361, 363 § 1°, e 364 e ss do CPP, observando as formas legais.Decorrido 

o prazo sem qualquer manifestação do acusado, certifique-se e voltem 

conclusos para providências cabíveis. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de julho de 2017.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz 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, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 23 de agosto de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 710-07.2013.811.0091

 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: Antônio Luiz Capiche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de substabelecimento, 

sob pena de ineficácia do ato “relativamente àquele em cujo nome foi 

praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 

danos”, nos termos do artigo 104, caput e parágrafos, do Código de 

Processo Civil, bem como art. 5º, caput e parágrafos, da lei 8.906/94.

Quanto ao pedido de designação de nova audiência, será analisado após 

a juntada de documentação comprobatória da condição incapacitante do 

autor ao comparecimento à presente solenidade, que deverá ser juntada 

em 15 (quinze) dias.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67110 Nr: 473-02.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - 

OAB:PR 37082

 Impulsiono os autos para intimação da parte interessada para que 

compareça na Secretaria da Vara Única com a finalidade de retirar a 

certidão de tramitação/interior teor requerida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 1296-73.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ELISÂNGELA BORGES DA SILVA - 

OAB:PR 62049, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - OAB:PR 37082

 Impulsiono os autos para intimação da parte interessada para que 

compareça na Secretaria da Vara Única com a finalidade de retirar a 

certidão de tramitação/interior teor requerida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70588 Nr: 903-17.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes, Maria 

Helena Andreotti Errerias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANDREOTTI 

ERRERIAS - OAB:PR 37082

 Impulsiono os autos para intimação da parte interessada para que 

compareça na Secretaria da Vara Única com a finalidade de retirar a 

certidão de tramitação/interior teor requerida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73715 Nr: 1038-92.2017.811.0091

 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: Elizabeth Lingnau, Israel Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Lima da Silva, Jossimar Lima da Silva, 

Paulo de Tal, Sergio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 73715 - Autos n. 1038-92.2017.811.0091 DECISÃO Vistos etc. 

Elizabeth Lignau e Israel Neves de Oliveira moveram a presente Ação de 

Interdito Proibitório em face de Juvenal Lima da Silva, Jossimar Lima da 

Silva, Sergio Lima da Silva e Paulo “de Tal”, vulgarmente conhecido como 

“Paulinho do Caminhão”. Alegam ser proprietários e possuidores de quatro 

imóveis rurais contíguos, quais unidos formam a propriedade rural 
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denominada “Fazenda São João”, onde exercem atividades agropecuárias 

e de manejo florestal (fls. 36-53). Desta forma, tendo em vista a notícia de 

que os autores estariam promovendo a extração ilegal de vegetação 

nativa da área em litígio, em desacordo com o plano de manejo autorizado 

através de Licença Ambiental, Licença Florestal e com o Comprovante de 

Liberação de Crédito Florestal - Autex n°. 2200/2016, protocolo n°. 

355279/2013, de fls. 46, oficie-se ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e à secretaria estadual de 

meio ambiente para que tomem ciência e, com a máxima urgência, adotem 

as medidas que lhe competem referente ao caso. Ainda, à vista disso, 

DETERMINO que os autores se abstenham de efetuar a retirada de 

quaisquer espécimes de vegetação não compreendida nas propriedades 

abarcadas pelas matrícula n. 1557, 1558, 1559 e 1560, ou que a extração 

adentre aos lotes 125 e 126 de posse do requerido. Em caso de 

descumprimento desta decisão, por medida de equidade, fixo multa diária 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). Prossiga-se o feito com a citação dos demais 

requeridos, bem como certificando eventuais decursos de prazos. Após, 

venham os autos conclusos. Expeça-se o necessário, intime-se e 

cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 3 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-66.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

JOVENIL SOARES DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

8010041-66.2016.8.11.0091. REQUERENTE: JOVENIL SOARES DE LARA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES VISTOS ETC. Dispenso 

o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Conforme 

alegado pelo autor e provado durante a instrução, por meio de provas 

testemunhais, de fato, o requerente prestou serviços de “correspondente” 

do município de Nova Bandeirantes/MT no ano de 2013. Há documento 

lavrado pelo secretário de saúde à época em que autoriza o requerente a 

realizar retiradas de bolsas de colostomia no hospital Júlio Muller, bem 

como pela própria prefeita autorizando-o a retirar junto à Coordenadoria de 

Identificação do Estado de Mato Grosso as identidades confeccionadas. 

As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram as alegações do autor, 

afirmando que sempre que precisavam tratar sobre o despacho de 

documentos ou materiais ao município de Nova Bandeirantes/MT 

contatavam o requerente. Jair Rabowski, secretário de saúde do município 

de Nova Bandeirantes/MT, afirmou em juízo que o requerente foi 

apresentado pela prefeita como a pessoa responsável por realizar 

serviços de despachante na cidade de Cuiabá. Da mesma forma informou 

o secretário de obras do município de Nova Bandeirantes/MT, sr. Valdir. 

Há, ainda, prova documental, consistente em contrato administrativo n. 

673/2013, celebrado entre as partes em que o objeto do ajuste consiste 

em “prestação de serviços de assessoria em processos administrativos 

junto a órgãos públicos (Receita Nacional do Brasil e Instituto Nacional do 

Seguro Social), Instituições Financeiras (Caixa Econômica Federal e Banco 

do Brasil) e serviços de organização de recebimento e despacho de 

documentos no percurso de Cuiabá a Nova Bandeirantes para atender a 

prefeitura municipal de Nova Bandeirantes/MT”, pelo prazo de 12 (doze) 

meses (cláusula 4.1), a partir de setembro de 2013. Tudo está a indicar 

com segurança que o autor efetivamente desempenhou as funções de 

despachante para o município de Nova Bandeirantes/MT de janeiro a 

agosto de 2013, sendo formalizado contrato somente em setembro do 

mesmo ano. Em relação à alegação da requerida em sua contestação de 

que de o município teria celebrado contrato com C & R assessoria Contábil 

para prestação dos serviços, importa consignar que esta contratação, por 

si só, não exclui o fato de que o autor tenha desempenhado tais funções, 

ainda que sem a regular contra outra pessoa para a execução dos 

mesmos serviços. O que se percebe da instrução é que no período 

compreendido entre janeiro a agosto de 2013 o requerente efetivamente 

prestou serviços sem a regular contratação e processo administrativo 

correspondente, sobrevindo contrato somente em setembro de 2013. No 

período em que não houve formalização de contrato, em que pese haver a 

prestação do serviço, não se efetuou pagamento ao contratado. 

Entretanto, a despeito da irregularidade de contratação, é devida a 

contraprestação pelos serviços efetivamente prestados à administração 

pública (STF. Plenário. RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 

28/8/2014 [repercussão geral] - Info 756 e STF. Plenário. ADI 3127/DF, Rel. 

Min. Teori Zavascki, julgado em 26/3/2015 - Info 779). Quanto ao 

requerimento de condenação em danos morais, além de não restarem 

comprovados nos autos durante a instrução, o simples inadimplemento 

contratual não é causa bastante para a caracterização de dano moral 

indenizável, consoante remansosa jurisprudência brasileira. Neste sentido: 

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

UNIDADE IMOBILIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

RESCISÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO 

DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS 

CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade 

jurídica do pedido se não há qualquer vedação legal ao requerimento do 

autor. II. Havendo desistência contratual, as partes devem retornar ao 

status quo ante, assistindo à compradora desistente o direito de obter a 

restituição de toda a quantia repassada à promissária vendedora, 

abatendo-se somente porcentagem a título de cláusula penal 

compensatória, que deve incidir sobre o valor desembolsado pela 

compradora e em percentual não superior a 10% (dez por cento). III. As 

arras confirmatórias pagas como sinal, visando assegurar o negócio 

jurídico, devem integrar a base de cálculo da restituição, sob pena de se 

caracterizar o enriquecimento ilícito da promitente vendedora. IV. O mero 

aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual não tem aptidão 

para gerar ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a 

compensação por dano moral. V. Havendo sucumbência recíproca, cada 

litigante deve arcar com as despesas processuais, proporcionalmente ao 

que decaiu, art. 21, caput, do CPC. VI. Deu-se parcial provimento ao 

recurso. (TJDFT - Acórdão n.918735, 20140111328297APC, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Relator Designado:JOSÉ DIVINO, Revisor: JOSÉ 

DIVINO, 6ª TURMA ÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no 

DJE: 16/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido para condenar o município de Nova 

Bandeirantes/MT ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente 

aos 8 (oitos) meses em que o requerente trabalhou (janeiro a agosto de 

2013) e não recebeu, acrescido de juros de mora de 6% ao ano (art. 1º - 

F da Lei n.º 9.494/97, com a redação conferida pela MP n.º 2.180-35/2001 

– STJ – AgRg no REsp 813945/RS[1]) a partir da citação (art. 405 do 

Código Civil – STJ – AgRg no REsp 813945 / RS) e correção monetária 

desde a data de vencimento de cada parcela. Decisão não sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, parágrafo 3º, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Remeta-se cópias do presente feito 

ao Ministério Público, uma vez que há indícios de contratação direta de 

serviços ao arrepio das hipóteses legais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto [1] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO AJUIZADA 

APÓS A MP Nº 2.180/01. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. FIXAÇÃO NO 

PATAMAR DE 6% AO ANO. PRECEDENTES. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. 

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos 

princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, 

admite a conversão de embargos de declaração em agravo regimental. 2. 

O artigo 1º-F da Lei 9.494/97, que fixa em seis por cento ao ano os juros 

moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública para o 

pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados 

públicos, é de ser aplicado tão somente às ações ajuizadas depois de sua 

entrada em vigor. Entendimento firmado pela Terceira Seção, na sessão 

de 11 de março de 2009, no julgamento no Recurso Especial 1.086.944/SP. 

3. De acordo com a orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, 

os juros da mora, no caso de prestações alimentares, são devidos a partir 

da citação do devedor, por força do art. 219 do Código de Processo Civil e 

do art. 405 do atual Código Civil. 4. Agravo regimental improvido. (EDcl no 
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REsp 976.797/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2010)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36897 Nr: 13-25.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Valmir Satahl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte reclamada não foi intimada da presente 

assentada, pois a carta precatória expedida à Juara/MT às fls. 79/80 não 

foi distribuída naquele juízo, e a parte autora, apesar de intimada não 

compareceu, redesigno a audiência para o dia 12 de dezembro de 2018 às 

13h30. Oficie-se ao juízo deprecado, retificando-se a data da audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 14568 Nr: 101-59.2002.811.0107

 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: ADEMIR PAULO MAIER, Romi Kissler Maier, Elita Kanitz 

Maier, ARMINDO NELSON MAIER, ANSELMO ADELMO MAIER, AIRTON 

TENNROLLER, DAVID INÁCIO ROCHA, ALFREDO RODRIGUES DA SILVA, 

CEZARINA MARIA RODRIGUES, CLAUDINO FRANCISCO TENNROLLER, 

Evania Matte Tennroller, CELSO MEZZALIRA, Maria Aparecida Lafin 

Mezzalira, Elsa Maria Liberalesso Ferrari, VALTAIR POZZATTO, ADEMIR 

BAMPI, MARIA SALETE BAMPI, JOSE ALBERTO TENNROLLER, Sidronia 

Tennroller, IRENO BOTEGA, IVONE PEDRINHA BOTEGGA, Luiz Busatta, 

Marina Soares Bussata, José Verne, APARECIDA BRANCALÃO VERNE, 

Jacir Massoco, Evani de Barros Massoco, Valmir Pozzatto, Lucilene 

Ferreira Pozzatto, Eloir vargas de lima, VALDIR JOSÉ STRIEDER, MARIA 

BEATRIZ STRIEDER, Pedro Arjona Móvio, Maria Aparecida Quieregati 

Móvio, Otávio de Araújo, Neivo Aparecido Fonseca, Luciene Aparecida 

Soares Fonseca, Maria Bispo Rocha, Miguel Eurides Leite, ANA 

RODRIGUES DE QUEVEDO LEITE, Edson Luiz Tennroller, ERTON 

VANDERLEI BIELESCKI, Silania Rosa Marchioro Bielescki, SALVIO 

MARCHIORO, Marisa Antonia Bridi Marchioro, José Pereira, IDELMA 

TEODORO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR- Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, intimo a advogada Drª. Mirian de 

M.B. Ruginski, OAB/MT13.462, do desarquivamento do autos supra, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, retire as cópias necessárias. Decorrido o 

prazo, os autos voltarão ao arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64438 Nr: 1465-41.2017.811.0107

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsa Maria Orfali de Atlas, Espólio de Samoel Atlas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS, JOAO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista ambos os AR´s expedidos para citação dos requeridos 

terem retornado infrutíferos, intimo a parte autora, via Dje, para que 

manifeste acerca de qual requerido possui o endereço informado na 

petição de ref: 26.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20290 Nr: 25-64.2004.811.0107

 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: LEONALDO VILELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA, 

AGRO PECUARIA LEÕES DO STEIN LTDA, ELTON RENATO HOLLENBACH 

ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, ROMEU DE ABREU CAMARGO, CIA 

VALE DO XINGU S/A - PECUARIA AGRICULTURA E COMERCIO, SERGIO 

RUDIMAR ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, JOSE BARBOSA 

MACHADO, JOÃO FERREIRA DE LIMA, LUIZ VELELA, AQUILES MAFINI, 

Lúcio Eing, Aquiles Fernandes, Valdemor Badaloti, Carlos Katraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810 MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

HAMILTON FERNANDO MOR FRANCISCO - OAB:133684/SP, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:171939/SP, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

Mirian de Matos Borges Ruginski - OAB:13462, NELSON SARAIVA 

DOS SANTOS - OAB:7720, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:, Nilson 

Jacob Ferreira - OAB:9845/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - 

OAB:14802, VAGNER ALESSANDRO ZANICHELI FROZ - 

OAB:167843/SP, Zilton Mariano de Almeida - OAB:6934-B/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, REQUEIRAM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO ANTE AO RETORNO 

DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68898 Nr: 1221-78.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI GOMES, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, SIMONE 

TEREZA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO/CONTESTAÇÃO 

À RECONVENÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33865 Nr: 156-92.2011.811.0107

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA FREITAS RUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 10 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE AO RETORNO 

DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51577 Nr: 894-12.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Levando-se em conta o pedido defensivo (ref. 81), REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 04/04/2019, às 15:30 horas, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-10.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA (ADVOGADO(A))

ZELIA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 28/11/2018, às 16:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como 

mandado/carta AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber 

Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000048-02.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA CAMARCO (REQUERENTE)

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. A parte reclamante apresentou pedido de 

desistência da ação. Com efeito, em sede de Juizados Especiais, o pedido 

de desistência da ação independe de anuência da parte reclamada, ainda 

que já citada. Neste contexto, dispõe o Enunciado 90 do Fonaje: “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”. Ante o exposto, para que produza 

os seus jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte reclamante, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem exame do mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as anotações de praxe. 

Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75455 Nr: 335-53.2016.811.0106

 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: Jacira Martins Barros, Valdir Rodrigues de Barros

 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, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste acerca do contido na f. 

70-verso no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68170 Nr: 166-13.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Degmar dos Santos Verteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79106 Nr: 354-88.2018.811.0106

 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: Zeferino Cavalheiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ary Ferreira de Souza, Ary Monteiro 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Tadeu Jorge Fernandes 

- OAB:MT 8441, Flavio de Souza Braga - OAB:MT 8899, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:MT 9764-A, Thiago Oliveira Amado - 

OAB:MT 11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer Alex Caraffine - 

OAB:MT 13909/B, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:MT 10931/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da decisão de f. 288 e 289 que 

afastou as preliminares de existência de litisconsórcio passivo 

necessário, intempestividade da contestação, e possui o seguinte 

dispositivo: "Deixo de analisar as demais preliminares por adentrarem o 

mérito do feito, as quais serão decididas na sentença. Saneado o feito, 

determino: Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se têm interesse na produção de demais provas, justificando a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide. Após, voltem-me os 

autos conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74384 Nr: 552-33.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLS, EAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdO

 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 Exequente para que retire nesta 

Secretaria a certidão dos honorários fixados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76755 Nr: 112-66.2017.811.0106

 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: Davi Luiz Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT, 

Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Misael Luiz Inácio - 

OAB:MT/12.227

 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.: 68966 Nr: 142-48.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eustaquio Nunes da Silva, Eslene 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5887/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste acerca do contido nas f. 

121-125 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69474 Nr: 648-24.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Ferreira de Oliveira

 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 Credora para que manifeste acerca do contido nas f. 

104 e 105 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68869 Nr: 44-63.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Ferreira Jardim, NJdS, IJJdS, KJdS, LJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 manifestem acerca do contido nas f. 

203-204 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73645 Nr: 256-11.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpotencia Transporte Ltda - ME, Anísio de 

Jesus, Tatianne Pereira Araujo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que providencie o prosseguimento do 

feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78861 Nr: 213-69.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sírio Sechi, César Jorge Sechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que junte aos autos no prazo de cinco 

dias a guia referente ao recolhimento efetuado na f. 32-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 360-03.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, tendo em vista o contido 

na f. 62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66932 Nr: 439-60.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Guadagnin, Eliane Guadagnin Rais, 

Charles Henri Rais Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7357/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca dos laudos de avaliação 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68673 Nr: 633-89.2009.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Zanetti de Oliveira - 

OAB:PR 19.116, Matheus Monteiro Morosini - OAB:PR 40.519

 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.: 72371 Nr: 409-78.2014.811.0106

 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: Joaquim Rodrigues Calvão Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 
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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, 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, manifestando, na 

mesma oportunidade, acerca do pedido constante da parte final da f. 74.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 1053-16.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 nas f. 71-74 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78859 Nr: 212-84.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalira Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 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.: 67215 Nr: 843-14.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Maria das Neves

 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 acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67096 Nr: 712-39.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Candido Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Ferreira de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que informe nos autos no prazo de cinco 

dias se houve o cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79883 Nr: 730-74.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes Barbosa Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Neia Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Gai - OAB:MS 

1419, Luciano Guerra Gai - OAB:MS 17568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:MS 4883, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:MS 10071

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 27-32.2007.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir José Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13217

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que apresente suas alegações finais no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT 12610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT 14587/O, CÌCERO 

ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - OAB:PR 43069

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste acerca dos documentos 

juntados no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79865 Nr: 723-82.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradescard S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genusia Feliciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79130 Nr: 363-50.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados do Araguaia e Xingu -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefania Teixeira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68211 Nr: 178-27.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 a parte Autora para que providencie o prosseguimento do feito 

no prazo de cinco dias, nos termos da decisão de f. 162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75668 Nr: 437-75.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TON, GBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 45 e os documentos carreados na inicial, 

INTIME-SE a exequente para apresentar o título executivo judicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77392 Nr: 502-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguarde-se o aporte do estudo psicossocial realizado com a requerida e 

após, dê-se vista dos autos às partes e ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos os autos para deliberação.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77885 Nr: 868-75.2017.811.0106

 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: Jovercina Rodrigues de Melo, Jovilina Rodrigues de 

Melo, Amalia Rodrigues de Melo, Amaro Gomes de Melo, Orlando 

Rodrigues de Melo, Claudionor Gomes de Melo, Diron Rodrigues Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurani Gomes de Melo, Abilio Rodrigues de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:MT 17078/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ney Ricardo Feitosa de Paula 

- OAB:MT 17078/O

 Vistos, etc.

Considerando a informação dada pelos requerentes, INTIME-SE o médico 

perito para marcar nova data para realização de perícia, da qual as partes 

serão intimadas a comparecer.

Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação quanto aos laudos carreados.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77747 Nr: 772-60.2017.811.0106

 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: Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer Colombeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carbonieri &¨Rodrigues 

Advogados - OAB:MT 1.004, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:MT 

10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que providencie as distribuições das 

cartas precatórias expedidas, comprovando nos autos, atentando para o 

contido no Artigo 389 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça Mato-Grossense.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79324 Nr: 463-05.2018.811.0106

 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: YDSTdA, WTdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO 

DE ALMEIDA e WILLIANS TIMÓTHEO DE ALMEIDA, para determinar a 

retificação do registro civil de nascimento de YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA, para fazer constar o nome: “YANN DIEGGO 

SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA” e proceder à retirada do nome do genitor 

Willians Timótheo de Almeida e avós paternos.II. Por conseguinte, EXTINGO 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.III. 

OFICIE-SE ao Cartório do 3º Serviço de Registro Civil de Cuiabá-MT, 

determinando a retificação do registro de nascimento do requerente YANN 

DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, expedindo-se a segunda via.IV. 

Custas pelos autores.V. Cumpridas as determinações e certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.VI. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010422-29.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WIRIS VIEIRA DE JEUS (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010422-29.2016.8.11.0106 EXEQUENTE: WIRIS VIEIRA DE 

JEUS EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Considerando a manifestação do 

exequente (Id. 10630286), INTIME-SE a executada para que se manifeste 

quanto ao depósito realizado em valor superior e se este faz referência 

aos presentes autos. Após a manifestação, ou sem ela, INTIME-SE o 
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exequente para que requeira o que de direito. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000030-18.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAIANE CRISTINA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designada audiência de conciliação, 

conforme os dados indicados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/11/2018 Hora: 09:15 GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-61.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINETE OLIVEIRA DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010588-61.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALDINETE 

OLIVEIRA DOS SANTOS MATOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de “Cumprimento de sentença nos próprios autos” que 

pretende o exequente, o recebimento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Intime-se a parte executada para pagar o débito no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito[1]. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. De 

Campinápolis para Nova São Joaquim, 14 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto [1] 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).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010749-71.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOVINA BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010749-71.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOVINA BATISTA 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

“Cumprimento de sentença” que pretende o exequente, o recebimento da 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Intime-se a parte 

executada para pagar o débito no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito[1]. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, 

sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 

525, CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. De Campinápolis para Novo São Joaquim – MT, 14 de maio de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1] 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).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-61.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010006-61.2016.8.11.0106 EXEQUENTE: MARIANO AUGUSTO 

ARANTES DE PAULA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Verifica-se que até 

o momento a executado não efetuou o pagamento do valor remanescente 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), portanto, INTIME-O para que 

efetue o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o 

pagamento não seja efetuado, INTIME-SE o exequente para que se 

manifeste e, e seguida, retornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. De Campinápolis para Novo São Joaquim, 14 de 

maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010024-19.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Parte Autora: 

EXEQUENTE: RAFAEL PEREIRA LOPES Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO I. Considerando a certidão contida no Id. 11921286, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito. II. CUMPRA-SE. De Campinápolis para Novo São 

Joaquim/MT, 14 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-43.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AODILIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010089-43.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 26.534,92; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AODILIA FRANCISCA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PANSERV 

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Vistos etc. 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. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por AODILIA 

FRANCISCA DA SILVA em face de PANAMERICANO S/A, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante que não manteve 
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relação jurídica com a parte reclamada, portanto, a negativação de seu 

nome é indevida. Por outro lado, o demandado traz preliminar de 

incompetência absoluta deste Juizado e anexa aos autos cópia de 

documentos de negociação com o requerente, com assinatura semelhante 

à assinatura dos documentos da parte autora. A competência do juízo é 

um dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil, que: A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual 

restou estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, significando que ficam excluídas 

da competência deste as causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o desate da questão, como no caso dos autos. A 

Lei nº 9099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados 

Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 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. Novo São Joaquim -MT, 24 de maio de 2018 Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-79.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARISA DE FREITAS CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010009-79.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARISA DE FREITAS CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 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. Passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da parte 

autora são improcedentes. Alega a Parte Autora, em síntese, que no dia 

05/10/2016 houve uma grande tempestade na cidade de Novo São 

Joaquim, fato esse que causou vários danos rede elétrica que abastece 

sua unidade consumidora supostamente foi afetada por interrupção de 

energia elétrica, o que teria perdurado 02 DIAS, incorrendo, assim, em 

prejuízos de ordem moral e material. O caso se trata de causa repetitiva e 

a empresa reclamada acostou em diversas demandas o relatório de 

interrupções, aduz que a energia retornou e que o defeito se deu por 

interrupção devido a “caso fortuito e força maior”, enfatiza que durante o 

mês de Outubro/2016 as quedas foram recorrentes na região: 

SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC V1.13 Registro: 17/10/2016 

Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 Registro: 24/10/2016 Registro: 

31/10/2016 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 à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. 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. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 
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deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo 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. Novo São Joaquim -MT, 24 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-03.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DIAS DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010135-03.2015.8.11.0106; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: WEMERSON DIAS DA SILVA 

SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Diante da 

possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte requerida para 

apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias. Expirado o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra. Novo São 

Joaquim -MT, 24 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64155 Nr: 915-87.2014.811.0095

 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: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENILDO IMBIRIBA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o(a,s) patrono(a,s) da parte autor da sentença de 

EXTINÇÃO do processo conforme Ref. 76.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66831 Nr: 869-64.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIUVAN AMARO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 “Vistos

Considerando que houve a desinstalação da Defensoria Pública desta 

comarca, nomeio o advogado Dr. Marciano Rocha dos Santos para 

representar o autor até o final do processo. Para tanto, arbitro em seu 

favor honorários advocatícios em 9 URH no valor de R$ 7.920,45 (reais).

Tendo em vista que o réu mesmo intimado não compareceu para o seu 

interrogatório, e que foi juntada a carta precatória com a oitiva do perito 

Hugo de Oliveira, DECLARO encerrada a instrução.

Abro prazo para alegações finais escritas no prazo de 5 dias para cada 

parte, primeiro para o Ministério Publico mediante carga após, com a 

juntada das alegações da acusação intime-se a defesa para também em 5 

dias apresentar alegações finais para a defesa.

Intime-se.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 21910 Nr: 169-11.2003.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroveter Produtos Agropecuários Ltda ME, 

Dair Leite da Silva, Marly Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Determino a 

baixa de eventual restrição em relação aos bens móveis e imóveis, 

destacando as restrições constantes às fls.234/235.Custas 

remanescentes se houver, a serem pagas pelo executado.Em relação aos 

honorários advocatícios, consta no acordo que o executado arcará com o 

valor de R$500,00 (quinhentos reais).(...) 1. Os honorários de 

sucumbência pertencem ao advogado que pode executá-los em nome 

próprio, conforme estabelecem os artigos 22, caput, e 23, ambos do 

Estatuto da Ordem dos Advogados; 2. Nos casos em que há sucessão de 

advogados, é assegurada a divisão do montante relativo aos honorários 

de sucumbência, devendo tal divisão, contudo, guardar correspondência 

com a atuação efetivamente desempenhada por cada profissional; 3. (...) 

Entretanto, no que concerne aos honorários de sucumbência, não há 

dúvida de que o advogado ora agravante faz juz ao recebimento, na 

proporção do seu trabalho desenvolvido nos autos de origem; 5. Recurso 

parcialmente provido. (Processo AI 10017263220168010000 AC 

1001726-32.2016.8.01.0000 Orgão Julgador Segunda Câmara Cível 

Publicação 20/09/2017 Julgamento 15 de Setembro de 2017 Relator Des. 

Roberto Barros).Portanto, visando à divisão proporcional ao trabalho 

desempenhado nos autos, ARBITRO o percentual de 70% (setenta por 

cento) dos honorários advocatícios para o patrono atuante desde o início 

do feito (fevereiro/2003) até novembro de 2015 (fls.237/238), bem como 

30% (trinta por cento) para o patrono que sucedeu o antigo patrono, 

atuando no processo até o presente momento.INTIME-SE o patrono 

RENATO F. D. NERY – OAB/MT 6.193 via DJE para que informe sua conta 

bancária nos autos, com intuito de recebimento de 70% dos honorários 

advocatícios acordados.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

devidas baixas e anotações necessár ias .Expeça-se o 

necessário.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37778 Nr: 566-94.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Tiago dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabete Moura Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:26889B, Salvador Peres Peres - OAB:MT6440-D/8569PR

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da requerente, a fim de se 

manifestar quanto ao resultado negativo da pesquisa de fls.161/162v, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 40179 Nr: 33-33.2011.811.0095

 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: Santa Maria de Jesus
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da requerente para manifestar-se 

quanto decisão do TRF da 1ª Região de fls. 177/185, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34705 Nr: 725-42.2005.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFN, SNSL.NSMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT nº 6.279-A, 

Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da requerente, a fim de se 

manifestar quanto ao resultado negativo da pesquisa de fls.230/231, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000177-77.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAAC MARTINS BOMFIM (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 13h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-88.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 14h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000194-79.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FILHO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-41.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JONES FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 15h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-33.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NOBILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 15h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-18.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSIO DUARTE DE JESUS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-68.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TORIO BRASIL MINERACAO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 16h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 
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deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000120-25.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

STER SERAVALI PETROFEZA (REQUERENTE)

NOEMI DE OLIVEIRA SERAVALLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 16h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 653-31.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Silveira de Souza Carvalho - EI, 

Carmelita Silveira de Souza Carvalho, Antonio Carlos Silveira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) PATRONO(S) 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, 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 das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45774 Nr: 1356-93.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito INTIMANDO OS ADVOGADOS DAS PARTES, que no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem acerca do laudo pericial ref: 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17749 Nr: 714-62.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Leite de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deisi Vieira Ferreira - 

OAB:10071-B, Juliano da Silva Barboza - OAB:14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Estado - 

OAB:00000

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE EXEQUENTE DRª Deisi Vieira 

Ferreira - OAB:10071-B e Dr. Juliano da Silva Barboza - OAB:14573, para 

que se manifestem a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70703 Nr: 1737-62.2018.811.0022

 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: RVDdS, EDdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Gilberto Machado Custódio 

- OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do REQUERIDO no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65323 Nr: 2775-46.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Araujo Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

de Defensoria Pública, nomeio como Advogado Dativo o causídico militante 

nesta municipalidade - Dr. Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 

18.254/B, para proceder a defesa do denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68579 Nr: 911-36.2018.811.0022

 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: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Juvenal Pereira 

Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. DANILO BESSA 

SANTOS - OAB:21460/O, para que no prazo legal apresente aos autos a 

Impugnação à Contestação apresentada em Ref: 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71640 Nr: 2173-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Inacio da Silva Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Vanderlandis da Silva 
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Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a defesa da Denunciada, com 

a urgência que o caso requer por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69501 Nr: 1298-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Welson Gaiva Marino - 

OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa do Denunciado, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1909-38.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa do réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47591 Nr: 2077-45.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Melo Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ:

1 - Compulsando os autos, verifiquei que o advogado dativo nomeado por 

este juízo, foi intimado para apresentar os memoriais finais via DJE n° 

10227, de 02/04/2018 e publicado em 03/04/2018, porém deixou 

transcorrer o prazo conforme certidão de Ref: 87.

2 - Diante do exposto, impulsiono o feito reiterando a intimação ao 

defensor do réu Dr. Tales Passos de Almeida, para que no prazo legal, 

apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 3163-46.2017.811.0022

 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: Lair Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 3119-27.2017.811.0022

 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: Carla Vilsânia Galvão Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 28.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52801 Nr: 1739-37.2015.811.0022

 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: Carlos Francisco Quesada, Marcilea da Cunha 

Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson do Nascimento Rosa, Leticia 

Terezinha Bragagnolo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:2192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010, GILBERTO ALMEIDA - OAB:15568

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para:A) 

declarar rescindido o instrumento particular de compra e venda do imóvel 

discutidos nos autos, remetendo as partes ao estado anterior à realização 

das avenças;B) condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual 

de 10% sobre o valor do contrato, prevista na cláusula nova do 

contrato;C) reintegrar os autores na posse da área objeto da cessão, 

concedendo ao requerido prazo de 30 (trinta) dias para desocupação e 

retirada de seus bens do local;D) decretar a perda do sinal, na forma do 

artigo 1.097 do antigo Código Civil como perdas e danos do desfazimento 

do negócio por culpa dos Requeridos.Em consequência, condeno parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da condenação, com 

fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 03 de outubro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55488 Nr: 887-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Pecuária Jatoba S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal face à inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Instruída a Execução Fiscal nos termos do §1º do artigo 6º da Lei nº 

6.830/80, recebo a inicial.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar o executado, no 

endereço apontado pela exequente em cota de ref. 18, e intimar o devedor 

para que no prazo de 05 cinco dias (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ou garanta a execução nomeando bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantida à execução, proceda-se o 

oficial de justiça, da Comarca deprecada, à penhora e avaliação de tantos 

bens em nome do executado quanto bastem para garantir a execução, na 

forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, constando o valor do termo 

ou do auto de penhora.

Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 dias 

contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da 

penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, 

da Lei 6.830/80.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 589 de 772



Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado.

Expeça-se missiva com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63308 Nr: 1911-08.2017.811.0022

 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): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP, Anita Alves Camilo, Paulo Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de 

Carvalho, Walter Batista Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar resposta aos embargos 

apresentados pelos requeridos no prazo legal, nos termos do § 5 do artigo 

702 do CPC.

 Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64063 Nr: 2247-12.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Klasener Ltda, Altair Klasener, 

Wilson Klasener, Lindolfo Klasener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO EM PARTE o pedido da exequente de ref. 13.

Nestes termos, defiro o pedido de arresto on-line, via BACENJUD, de 

valores depositados nas contas ou aplicações financeiras em nome dos 

executados pugnado pela autora em ref. 13, nos termos do artigo 830 do 

CPC.

Em caso de arresto positivo (via BACENJUD), proceda-se o(a) Oficial(a) 

de Justiça o determinado no §1º do já citado artigo 830 do CPC.

Em seguida, não havendo sucesso nas tentativas de citação, intime-se a 

exequente para se manifestar nos autos quanto à citação por edital, nos 

termos do §2º do mesmo dispositivo legal.

CITEM-SE os executados, nos endereços informados em ref. 13, para que 

apresente sua contestação no prazo legal.

DEFIRO EM PARTE o pedido da exequente em cota de ref. 14.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil desta Comarca de Pedra Preta quanto 

à existência de Certidão de Óbito do Sr. Lindolfo Klasener.

Certifique-se a Sr.ª Gestora quanto à existência de processo de inventário 

do Espólio de Lindolfo Klasener (executado) em andamento no Estado de 

Mato Grosso (petição do autor de ref. 14).

Após o cumprimento de todas as determinações, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53694 Nr: 366-34.2016.811.0022

 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: Ana Paula de Oliveira Rocha, PRdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de analisar, por ora, o pleito do autor de ref. 47.

Em despacho de ref. 43, acolheu-se a cota de ref. 40, porém não se 

concretizou todas as diligencias pugnadas pelo parquet.

 Desta feita, oficie-se o Cartório de Registro Civil desta Comarca de Pedra 

Preta para que esclareça as divergências apontadas pela representante 

ministerial em cota de ref. 40.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 02 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59604 Nr: 169-45.2017.811.0022

 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: Leonidas Cassiano do Nascimento Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Weber, União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargante para se manifestar nos autos quanto à 

ilegitimidade de Adriano Weber para figurar no polo passivo do presente 

embargos de terceiro em vista do que determina o artigo 677, §4º do CPC.

 Cite-se a embargada União, no endereço informado em ref. 25, para que 

apresente sua contestação no prazo legal.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9944 Nr: 945-65.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Carlos Barazetti, Laércio da Mota 

Marroni, Orlando Polato, Ciro Bozzio, Reinaldo Ferreira Sanabri, Otávio 

Palmeira dos Santos, Caetano Polato, Maria de Lourdes Ferrari Polato, 

Maria Aparecida Polato dos Santos, Carlos Alberto Polato, Ivanilza Cássia 

Custódio Polato, Joacira Fortuna Polato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Vilela de Moraes - 

OAB:7045/B-MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:OAB/MT 13.431-A, Felipe Gabriel Guidio Vilella - 

OAB:MT/14.896, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A, Maria de 

Fátima Rabelo Jácomo - OAB:6.222, Rafael Barud Casqueira 

Pimenta - OAB:142307/RJ, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT/8184-A, Thiago Cordeiro Jácomo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:OAB/MT17058, Ederson Santos Neves - OAB:OAB/MT 18.174, 

Emerson Spigosso - OAB:5821-B/MT, Felipe Gabriel Guidio Vilella - 

OAB:MT/14.896, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A, Gilmar 

Antonio Subtil Godinho - OAB:OAB/MT 11.436, Jeancarlo Ribeiro - 
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OAB:7179, Leonardo Costa Nicolino - OAB:, Leonardo Costa 

Nicolino - OAB:OAB/MT 12.900, Wagner Toshio Shimosakai - 

OAB:10386-B, Wagner Toshio Shimosakai - OAB:10386-B/MT

 Intimação do advogado - Alexandre Lima Rossoni - OAB/MT - 18.581 - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59225 Nr: 2587-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Gregorio de Brito Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

AAAAAA de AAAAAAA de 2018, às 00h00min, ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa.

Quanto ao interrogatório do réu, tendo em vista que este se encontra 

residindo em Santo Antônio do Leveger, em consonância ao parecer 

ministerial de ref. 12, determino a expedição de Carta Precatória para 

aquela comarca, a fim de ser o denunciado interrogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50184 Nr: 668-97.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, Dr. José Pedro Matias - OAB/MT 

18304-O, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos 

acerca da Certidão negativa do Sra. Oficiala de Justiça de Ref: 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 1299-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu 

VANDIQUE MENDONÇA SOUTO, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, com causa de 

aumento de pena, tipificado no artigo 40, inciso III, ambos da Lei 

11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48142 Nr: 54-92.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carnielli Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulado na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu 

ROMILDO CARNIELLI VITORINO, já qualificado nos autos, da imputação 

descrita da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50631 Nr: 852-53.2015.811.0022

 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: Wellington Paiva Damascena & Cia Ltda – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariledi Araujo Coelho Philippi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257, José Roberto Pontes - OAB:16316/OABMT, Lucas 

Gabriel Silva França - OAB:MT/19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e em consequência 

CONCEDO a segurança pleiteada, ante a existência de direito líquido e 

certo, confirmando o pedido liminar, decretando a suspensão dos efeitos 

do Decreto Municipal 042/2015, exarado pela Prefeita Municipal de Pedra 

Preta-MT, Mariledi Araújo Coelho Phillipi, que declarou a inidoneidade da 

impetrante, empresa Wellington Paiva Damascena e Cia Ltda –ME, até a 

conclusão do processo administrativo instaurado para apurações de 

eventuais irregularidades.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18545 Nr: 1513-08.2010.811.0022

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADB, MdPP, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Publicação da parte final da sentença... " decretar a interdição do 

interditado Alekssandro Diomidio Bertilha, declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do 

Código de Processo Civil, nomeando como curador definitivo a sua avó 

Helena Pereira da Silva; condeno os requeridos, Estado de Mato Grosso e 

ao Município de Pedra Preta/MT, dotem todas as providências necessárias 

à realização do tratamento psiquiátrico e internação do paciente 

Alekssandro Diomidio Bertilha, com disponibilização de equipe médica 

especializada e fornecimento de todo o material necessário, na quantidade 

e nos termos da prescrição médica. Em obediência ao disposto no artigo 

755, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas, publique-se a 

presente e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se 

está já estiver em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Ressalte-se que 

deverá ser observado o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA 

(ID 102643)..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44402 Nr: 414-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - Ref: 44 - ante a 

ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Agnes Lais de Oliveira dos 

Anjos - OAB/MT nº 19872/O, para promover a defesa do denunciado no 

prazo legal, bem como, para comparecer à audiência designada para o dia 

18 de outubro de 2018, às 14h30min, que será realizada no Fórum de 

Pedra Preta/MT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41019 Nr: 768-57.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcionilo Corte Souza, Ignes Felicia 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60725 Nr: 725-47.2017.811.0022

 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: Clemente Rodrigues Filho, Luciana Maria de Jesus 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Tókio Ltda, Teobaldo Francisco 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56673 Nr: 1413-43.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Venancio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esmael Angelo de Oliveira - 

OAB:2454/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito reiterando a intimação ao defensor do denunciado, Dr. Esmael 

Angelo de Oliveira, para que no prazo legal, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60925 Nr: 817-25.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFVS, JMVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito reiterando a intimação à advogada do requerente, Dra. Lucimar Dias 

da Silva, para que no prazo legal, apresente Impugnação à Contestação, 

sob pena de destituição do cargo de defensora dativa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-78.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MARQUES ALLYEN (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000047-78.2018.8.11.0022 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ANA CRISTINA MARQUES ALLYEN Endereço: 

rua monte castelo, 234, sao sebastiao, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

do Patrono da Promovida (Polo Passivo), para que no prazo legal 

apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos. 

PEDRA PRETA, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-61.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS (REQUERENTE)

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELSON GOMES DUARTE - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000031-61.2017.8.11.0022 Valor da causa: $10,910.37 ESPÉCIE: 

[PAGAMENTO, DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DANIELE LUZINI DOS REIS Endereço: 

Rua Tiradentes, 484, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: HELSON GOMES DUARTE - EPP Endereço: AVENIDA 

ANÍSIO HADDAD, 06, Quadra 04, (LOT JD ELDORADO), JARDIM 

ELDORAO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-716 Senhor(a): Patrono 

do Promovente A presente referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 
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ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

12/12/2018 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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 do CPC). 2. 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). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 4 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-65.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

CLEVERSON CAMPOS CONTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010180-65.2015.8.11.0022 Valor da causa: $31,520.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANA ROCHA DA SILVA Endereço: Rua SERGIPE, 700, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: Rua Barão de 

Melgaço, 2713, - DE 1747/1748 A 3269/3270, Centro Sul, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-800 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO 

PROMOVENTE (POLO ATIVO) para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito. PEDRA PRETA, 4 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TAVARES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000161-51.2017.8.11.0022 Valor da causa: $18,740.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SOLANGE TAVARES DE 

PAULA Endereço: Outros ASSENTAMENTO CANUDOS, 00, TELEFONE 

66-99601-2730, ZONA RURAL, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. 

Endereço: RUA IRENE BIELA, 460, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO do 

inteiro teor da sentença exarada nos autos. PEDRA PRETA, 4 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-92.2016.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNE MICHELLE GRECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

IAGO FERRO DE FREITAS - ME (REQUERIDO)

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN LOUIS MAIA DIAS PROCESSO n. 

8010066-92.2016.8.11.0022 Valor da causa: $783.79 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, CONSÓRCIO, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DAIANNE MICHELLE GRECO Endereço: Rua B, S/N, QUADRA 29, 

LOTE 05, JARDIM MORUMBI, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: , 1750, Jardim São José, S SEBASTIÃO PARAÍSO - MG - CEP: 

37950-000 Nome: IAGO FERRO DE FREITAS - ME Endereço: C 255, 400, 

QUADRA600 LOTE 02E SALA 1123, SETOR NOVA SUICA, GOIÂNIA - GO 

- CEP: 74280-010 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO do inteiro teor da sentença exarada nos autos. PEDRA PRETA, 4 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-11.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA BATISTA GOBBI (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROEGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000045-11.2018.8.11.0022 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LAURA BATISTA GOBBI Endereço: 

avenida fernando correa da costa, 470, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, sobre o pedido de desistência apresentado pelo 

patrono da Promovente. PEDRA PRETA, 4 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-80.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SAYURI HUKUHI (REQUERENTE)

Gustavo Medeiros Araújo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000075-80.2017.8.11.0022 Valor da causa: $7,665.49 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BRUNA SAYURI 

HUKUHI Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREIA DA COSTA, 1180, 

FONE 99680-5516, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Endereço: 

AVENIDA ARY COELHO, 829, VILA BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78705-050 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

que no prazo legal apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado. 

PEDRA PRETA, 4 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n. 038/18 - DFKÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito 

Diretora do Foro, da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,CONSIDERANDO a necessidade de 

aperfeiçoamento e padronização das atividades nesta unidade 

judiciária;CONSIDERANDO que a medida visa uniformização e distribuição 

de pessoal nos setores desta Comarca; R E S O L V E:     LOTAR na 

Central de Arrecadação e Arquivamento da Comarca de Poconé/MT, a 

servidora LUSDETT MARIA DE CAMPOS, Técnico Judiciário, matrícula n. 

2131, partir de 4 de outubro de 2018.LOTAR na Central de Distribuição da 

Comarca de Poconé/MT, a servidora BENEDITA LAURA NUNES RONDON 

SANTANA, Técnico Judiciário, matrícula n. 3371, partir de 4 de outubro de 

2018.LOTAR no Gabinete Criminal da Comarca de Poconé/MT, a servidora 

VIVIEAN LOUYSE ALBUQUERQUE, Analista Judiciário, matrícula n. 37.237, 

partir de 4 de outubro de 2018.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.     Poconé, 4 de outubro de 2018.         KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRAJuíza de Direito – Diretora do Forotable

 PORTARIA n. 038/18 - DF

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Foro, da 

Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento e padronização das 

atividades nesta unidade judiciária;

CONSIDERANDO que a medida visa uniformização e distribuição de 

pessoal nos setores desta Comarca;

 R E S O L V E:

 LOTAR na Central de Arrecadação e Arquivamento da Comarca de 

Poconé/MT, a servidora LUSDETT MARIA DE CAMPOS, Técnico Judiciário, 

matrícula n. 2131, partir de 4 de outubro de 2018.

LOTAR na Central de Distribuição da Comarca de Poconé/MT, a servidora 

BENEDITA LAURA NUNES RONDON SANTANA, Técnico Judiciário, 

matrícula n. 3371, partir de 4 de outubro de 2018.

LOTAR no Gabinete Criminal da Comarca de Poconé/MT, a servidora 

VIVIEAN LOUYSE ALBUQUERQUE, Analista Judiciário, matrícula n. 37.237, 

partir de 4 de outubro de 2018.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Poconé, 4 de outubro de 2018.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55443 Nr: 506-60.2010.811.0028

 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: Clarindo Paulo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Dias de Carvalho, Diego Dias Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLARINDO PAULO CARVALHO, Cpf: 

55177859134, brasileiro(a), casado(a), operador de máquinas, atualmente 

em local incerto e não sabido DANILO DIAS DE CARVALHO, Filiação: 

Clarindo Paulo de Carvalho e Marecilda Marques Dias, data de nascimento: 

07/03/1995, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido DIEGO DIAS CARVALHO, Cpf: 03952588121, 

Rg: 2.065.502-9, Filiação: Clarindo Paulo Carvalho e Marecilda Marques 

Dias Carvalho, data de nascimento: 24/10/1991, brasileiro(a), natural de 

Poconé-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMANDO a parte Requerente e Requeridos da 

Sentença, proferida nos autos por estarem em lugar incerto e não sabido.

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de exonerar o autor do pagamento dos alimentos em favor do 

réu com esteio na Lei n. 5478/68. Por consequência, EXTINGO o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 269, I doCPC.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.PRIPoconé – MT, 

quinta-feira, 13 de agosto de 2015. ASSINATURA DIGITALKátia Rodrigues 

OliveiraJuíza 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, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 03 de outubro de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 93134 Nr: 2346-03.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larcio Fernando Vilalba Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951

 Nos termos da legislação vigente, impulsionos os autos para proceder a 

intimação do Acusado, por meio de seu advogado, para apresentação de 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 117485 Nr: 345-40.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel da Costa Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da defesa do Acusado para manifestação acerca da juntada da 

carta precatória de ref. 29, informando, nos autos, o endereço atualizado 

do réu e para que regularize a representação processual juntando ao feito 

o instrumento de procuração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151812 Nr: 974-43.2018.811.0028

 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 de Souza Brito

 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 a parte autora para a audiência designada na referencia 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160504 Nr: 4360-81.2018.811.0028

 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: Ferminia Oleria Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 160504

DESPACHO

VISTOS,

Considerando os documentos juntados na petição de ref. 9, bem como o 

art. 99, § 3° do CPC, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Vistas ao IRMP.

Cumpra-se.

Após, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154758 Nr: 2133-21.2018.811.0028

 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: Jorge Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.10 e 

impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135465 Nr: 2149-09.2017.811.0028

 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: Liberato Heleno de Campos

 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, REJEITO o Embargos de Declaração, mantendo inalterada 

a decisão embargada.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.: 113619 Nr: 2570-67.2015.811.0028

 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: Onei Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por CLARO S/A, em face 

de decisão constante à Ref. 26.

Sustenta a Embargante a existência de contradição.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 O Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a decisão liminar foi contraditória, por certificar ausência de réplica do 

Requerente e decretar a revelia do Requerido.

Analisando minuciosamente os autos e a decisão recorrida verifico que os 

embargos merecem acolhimento.

Isto porque de fato há certidão nos autos que certificam que decorreu o 

prazo da parte Autora para apresentar impugnação Ref. 24, e há 

contestação nos autos constante à Ref. 17.

Desta forma verifica-se contraditório a referida decisão qual merece ser 

retificada quanto ao equívoco apontado.

Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, a fim de retificar 

a sentença embargada de mérito, com fundamento no art. 1022 inciso I do 

CPC, excluindo a decretação de revelia da Requerida, nos termos que 

seguem, mantendo inalteradas as demais disposições:

Onde se lê:

“Citado, o requerido apresentou contestação (ref. 17).

 O requerente não apresentou réplica.

 Dito isso, não havendo preliminares a serem analisadas dou o feito por 

saneado.

 Sendo assim, decreto a revelia do requerido.

Destarte, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da produção 

de provas no prazo de 10 (dez) dias.”

Passe a constar:

“Citado, o requerido apresentou contestação (ref. 17).

 O requerente não apresentou réplica.

 Dito isso, não havendo preliminares a serem analisadas dou o feito por 

saneado.

 Destarte, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da produção 

de provas no prazo de 10 (dez) dias.”

P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143513 Nr: 5604-79.2017.811.0028

 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: Maria Tereza de Oliveira Marques, Luiz Vicente de 

Oliveira, Dalila de Oliveira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, com base na Lei nº. 6.858/80 JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DETERMINAR que:a)OFICIE-SE a 

Agencia nº 4746 da Caixa Econômica Federal de Poconé/MT, para que 

informe eventual saldo na conta poupança nº 1636-4, bem como informe 

quanto a existência de saldo remanescente de FGTS, ambos em nome de 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARQUES;b)OFICIE-SE o INSS para que 

informe quanto a eventual existência de saldo de auxílio doença benefício 

nº 6098218696 em nome de PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 

MARQUES;Após o retorno das informações, constatada existência de 

valores, EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ em favor de Suéde Maria 

Ribeiro Marques, Maria Tereza de Oliveira Marques, Luiz Vicente de 

Oliveira Marques e Dalila de Oliveira Marques autorizando o levantamento 

dos valores encontrados, bem como EXPEÇA-SE o competente Alvará 

para levantamento do valor de R$ 1.652,43 (hum mil seiscentos e 

cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) referentes ao PIS em 

nome de Paulo Roberto de Oliveira.DEFIRO o benefício de Justiça Gratuita 

e em consequência declaro inexigível o pagamento das custas.”P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156536 Nr: 2844-26.2018.811.0028

 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: Valdevino Evangelista da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Rondon da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Pereira de Moura - 

OAB:10788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, pelo que 

INDEFIRO o pedido de pagamento das custas ao final do 

processo.INTIME-SE o Autor para proceder ao recolhimento das custas e 

taxas judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de incorreção ao 

consoante no art. 456, §1º, CNGC.P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102288 Nr: 2557-05.2014.811.0028
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio Peron - 

OAB:3684-A/MT

 Ante o exposto, considerando que o Embargos a Execução em apenso 

código nº 104300 fora proferida sentença de parcial procedencia, onde se 

reconheceu apenas devida a aplicação de Comissão de Permanência e 

IOF para atualização da divida constante na cédula rural pignoratícia nº 

40/02234-X, nos termos do contrato pactuado entre as partes no caso de 

inadimplência;INTIME-SE o Exequente para que apresente novos cálculos 

nos parâmetros estipulados da previsão contratual, para posterior análise 

da penhora pleiteada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163189 Nr: 5305-68.2018.811.0028

 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: João Carolino da Cruz Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de Março de 2019, às 

15h30min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico que não foi acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido, intime-se a parte autora para 

juntar os documentos no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122214 Nr: 1578-72.2016.811.0028

 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: Jociney Lemes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para recolher as custas e taxas judiciárias do 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser extinção do feito sem 

julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134173 Nr: 1612-13.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELMA VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esvando Devino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhães - OAB:6607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Inventariante, para manifestar sobre a petição de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131977 Nr: 687-17.2017.811.0028

 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: Severina Germana da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para querendo, impugnar a contestação de ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 90466 Nr: 1713-89.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseildo Monteiro de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Antonio Guerra - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que tendo em vista os autos estarem a mais de 109 dias, sem 

movimentação, faço a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos acerca da realização ou não da pericia agendada em data de 

06/11/2017, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131509 Nr: 486-25.2017.811.0028

 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: Maria Márcia Aparecida dos Santos

 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:

 CÓDIGO: 131509

DESPACHO

Considerando a certidão de ref. 29, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de 

admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106400 Nr: 592-55.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Izaltino da Conceição

 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: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Certifico, que nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte exequente para querendo impugnar os embargos juntado na ref. 74

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 72993 Nr: 1987-24.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Simião Filho Guimarães (Ceramica Santa 

Ana)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista os autos estarem a mais de 109 dias, sem 

movimentação, faço a INTIMAÇÃO da parte autora, atendendo 

determinação de ref. 14, para "...manifestar, REQUERENDO 

PROVIDÊNCIAS ÚTEIS AO DESLINDE DA EXECUÇÃO no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento da execução".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63486 Nr: 2415-40.2010.811.0028

 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: Benedita Advincula Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Advincula da Silva, Luciana 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Correa de Oliveira - 

OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6187

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte requerida por meio de seus advogados constituídos para intimar do 

inteiro teor da sentença de ref. 32.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 1356-80.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro da Silva Campos "vulgo" Xurita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação do patrono do Acusado, via DJE, acerca da sentença proferida 

nos autos (ref. 55).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 41952 Nr: 330-18.2009.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Sales e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à defesa do 

acusado para ciência da sentença proferida nos autos (ref. 95).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 73060 Nr: 2007-15.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei Domingos Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Cristina Pereira 

Leite - OAB:18106/MT, Roosevelt Aloisio Leal de Queiroz Junior - 

OAB:13661/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais em favor do Acusado, 

considerando que ele, citado, manifestou interesse em ser assistido pela 

referida instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137054 Nr: 2813-40.2017.811.0028

 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: Lucas Soares da Cruz, Adenilza Soares Xavier

 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:

 INTIMANDO a parte aurtora, para manifestar sobre o Laudo Pericial de ref. 

11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137055 Nr: 2814-25.2017.811.0028

 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: Claro Jose da Silva

 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:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar no prazo legal, sobre o Laudo 

Pericial de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162302 Nr: 5045-88.2018.811.0028

 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: Igor Kenedy Correa de Souza, IKCdS, IKCdS, YKdS, 

YKdS, SBdSF, Elizabethe Correa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina de Souza 

Madureiro - OAB:10.353-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162302

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte.

 A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida 

a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de salário maternidade.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 231 do CPC.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 
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o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125876 Nr: 2742-72.2016.811.0028

 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: MJdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT

 CÓDIGO: 125876

DESPACHO

 Considerando o decurso de prazo, bem como que conforme verifica-se 

da decisão de ref. 04, já fora nomeado curador especial para o requerido, 

cumpra-se a decisão retro em seu inteiro teor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148719 Nr: 8281-82.2017.811.0028

 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: Adair Benedita de Oliveira

 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:

 INTIMANDO a parte autora da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 13h30min. 

INTIMANDO ainda o autor para juntar o pedido de indeferimento 

administrativo no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como para querendo 

impugnar a contestação de ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 364-12.2017.811.0028

 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: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57017 Nr: 817-51.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barreto de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 57017

DESPACHO

Considerando o longo lapso temporal em que o feito encontra-se 

paralisado, intime-se o autor por meio de remessa, para dar 

prosseguimento ao feito, adotando as medidas pertinentes, na forma do 

art. 485, II, §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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121039 Nr: 1297-19.2016.811.0028

 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

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA G. DE BARROS ME, Tereza Cristina 

Guimarães Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Certifico e dou fé, que a parte requerida foi devidamente intimado para os 

termos do despacho de ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136853 Nr: 2721-62.2017.811.0028

 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: Dionisia Maria dos Santos

 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:

 INTIMANDO a parte autora para manifestar, no prazo legal, sobre o Laudo 

Pericial de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122428 Nr: 1630-68.2016.811.0028

 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: FMdS, VMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 122428

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que até o momento o executado não foi devidamente 

intimado da presente ação, intime-se o exequente por seu patrono para, 

no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento da ação, apresentando novo endereço do requerido.

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.: 121137 Nr: 1314-55.2016.811.0028

 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: Maria Cleusa de Olveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 121137

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07 de fevereiro 

de 2019, às 14h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 148789 Nr: 8319-94.2017.811.0028

 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): DARLENE GLORIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para tomar referente a juntada de ref. 13

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011019-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO TEODORO PROENCA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011019-04.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AURELIO TEODORO 

PROENCA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a irregularidade na representação processual, uma vez 

que as assinaturas apostas nos documentos carreados pela parte autora, 

guardam relação entre si. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 
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atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8011019-04.2017.8.11.0028
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SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011019-04.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AURELIO TEODORO 

PROENCA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a irregularidade na representação processual, uma vez 

que as assinaturas apostas nos documentos carreados pela parte autora, 

guardam relação entre si. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 
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a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 
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de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8015579-23.2016.8.11.0028
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EDSON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015579-23.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EDSON NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2016, no dia 29/03/2016 por volta de 16h30min, 

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 

aproximadamente 24 horas, retornando por volta das 17h00min do dia 

seguinte, a qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

de indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o 

dito “Apagão/Interrupção” não configura dano moral passível de 

indenização, bem como a ausência de pedido de providências na via 

administrativa. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. 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. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Mormente tenha ocorrido a 

audiência preliminar com o regular comparecimento das partes, a parte ré 

deixou de apresentar contestação especifica, aos fatos esposados pela 

parte reclamante. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise 

aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a 

parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela 

qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos e serviços. Além disso, em se tratando de 

serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na 

forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por 

dano moral. Da análise das provas colacionadas aos autos, em especial 

das faturas juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor 

titular da unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por aproximadamente de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, 

não logrou êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o 

direito do autor, uma vez que deixou de juntar quaisquer documentos a 

peça de defesa, tendo se atentado tão somente a meras alegações. 

Cumpre salientar que o dano moral é presumido, já que é notória a falta de 

energia, não havendo necessidade de que a parte reclamante comprove o 

prejuízo extrajudicial. É imperioso que a falta de fornecimento de 

eletricidade por aproximadamente 24 horas gera danos graves, uma vez 

que o município de Poconé apresenta diariamente altas temperaturas, 

sendo que a necessidade de utilização de ar condicionados e demais 

eletrodomésticos, tais como geladeira, para conservação dos alimentos, 

são essenciais para o mínimo do conforto dos habitantes, tornando-se 

bens essenciais. Dessa forma, a privação do consumidor dos serviços 

acima citados por razões alheias a sua vontade, configura por si só dano 

moral indenizável. Ressalte-se que na relação entre consumidor e 

fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 

8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que 

tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a parte 

Reclamante o mais rápido possível o que também não verifico nos 

presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é 

o caso da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. Ademais, o fornecedor dos serviços responde pela reparação dos 

danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, 

considerando-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança 

necessária, somente eximindo à empresa reclamada da responsabilidade 

se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em estudo. Verifica-se, 

portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante decorreu da negligência 

da demandada, que não empreendeu o cuidado necessário nos serviços 

prestados, tendo privado a reclamante de usufruir de serviço oneroso. 

Portanto, é indubitável que a conduta da parte ré provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada 

na inicial, com fulcro no art. 487, I CPC, para CONDENAR a reclamada a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou 
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honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8012363-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012363-20.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: CARMELIO ROSA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência bancária localizada neste município permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada 

audiência de conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da 

parte requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o 

prazo sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os 

efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. 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 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: 1000146-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 1000152-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NADILCE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8014090-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

JACIR SOARES DA SILVA (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. 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: 8012703-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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. 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: 8011251-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IRENE DA CRUZ (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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. 
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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: 8011279-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MATIAS BERNARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8013426-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAURICIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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. 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: 8014461-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DO CARMO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014461-75.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL PEDRO DO CARMO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 
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perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DETERMINAR o cadastro do patrono do polo passivo na capa dos 

autos. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. 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: 8013409-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 606 de 772



FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUIZA QUERINA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8011487-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LIDIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011487-65.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL LIDIO DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 
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correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8013385-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLICE SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8014457-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIA LOBO DE CAMPOS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014457-38.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZ MARIA LOBO DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 
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de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 
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Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DETERMINAR o cadastro do patrono do polo passivo na capa dos 

autos. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. 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: 8011108-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ATANAZIO CUNHA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8011079-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOAO DE LACERDA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011079-74.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO DE LACERDA NUNES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 
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JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 
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não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011038-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIL DA SILVA PRADO PEREIRA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011038-10.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALENIL DA SILVA PRADO 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 612 de 772



no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. 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: 8012673-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

SATONILHA SOTERIA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8011260-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO RONDON DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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: 1000471-05.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 613 de 772



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 ENERGISA 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: 8012895-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8011831-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALFREDO LOPES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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: 8011098-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

CONLIRIA WIULIBAL DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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: 1000278-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ROSALINA DE MORAES (REQUERENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 1000274-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GONCALINA CATARINA MORAES GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 1000292-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 
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sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILCE RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8013046-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013046-57.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL LUIZ DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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: 8010221-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

LUIZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010221-43.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZA RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. 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 por LUIZA RODRIGUES DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora - UC n. 

6/402640-7, e, entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Da preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de 

contestação arguiu a preliminar de coisa julgada com base no art. 485, V 

do CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou ação idêntica, 

distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8010412-25.2016.811.0028 no qual as partes entabularam acordo no valor 

de R$ 1.300,00. Consultando o sistema PJE, pode-se confirmar que este 

processo trata-se da mesma parte e mesma unidade consumidora dos 

autos 8010412-25.2016.811.0028, cujo acordo fora realizado no mutirão 

do dia 09/05/2016, com comprovante de pagamento através de depósito 

em favor do patrono dos autos, datado de 03/06/2016, Dr. Simei da Silva 

Barros em 03/06/2016. Devidamente homologado por sentença. Diante dos 

fatos, acolho a preliminar, com base na confirmação de coisa julgada. Em 

que pese o patrono da requerente manifestar pedindo audiência de 

instrução e julgamento alegando que a não foi firmada acordo entre as 

partes, este pedido deve ser indeferido, pois esta devidamente 

comprovado nos autos o acordo. E não há no processo a manifestação 

em contrário, o patrono tinha procuração para o referido ato. ANTE O 

EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, 

por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011633-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERNADINO DE PINHO (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011633-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO BERNADINO DE 

PINHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 
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contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 
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instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DETERMINAR o cadastro do patrono do polo passivo na capa dos 

autos. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. 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: 8011362-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ILDETE REZENDE GRAPIUNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011362-97.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ILDETE REZENDE GRAPIUNA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por ILDETE 

REZENDE GRAPIÚNA em face do BANCO DO BRASIL S.A. Em consulta no 

Sistema PJE constatou-se que tramita neste Juizado Especial, ação 

idêntica nos autos - processo n. 8011309-19.2017.811.0028 - distribuído 

em 17/03/2017. A matéria trazida à discussão está acobertada pela COISA 

JULGADA, visto que, nos autos distribuídos perante este juizado, possui 

as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir, qual seja 

indenização por danos morais em razão do fechamento da agencia do 

Banco do Brasil. E já possui sentença de improcedência, no referido 

processo. Estabelece o art. 485, V, do CPC, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Deixo de condenar o 

requerente como litigante de má-fé, por não ver em sua conduta qualquer 

das hipóteses do art. 80 do C.P.C.. ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a MMª. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 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: 8012133-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GONCALINA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Numero do Processo: 8012133-12.2016.8.11.0028 REQUERENTE: 

GONÇALINA DE JESUS DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A Vistos, etc... A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em caso de 

ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo: “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”. Pelo exposto, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo. Postas estas razões, submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS JUIZ LEIGO 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: 8011867-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

VITORINA GUILHERMINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011867-88.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VITORINA GUILHERMINA DE 

ALMEIDA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 
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conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 
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que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8011175-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORSINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011175-89.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE CORSINO DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 
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a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8011972-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOSENDA MARIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011972-65.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NOSENDA MARIA DE 

ARRUDA E SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 
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requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 9.099/95. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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
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Processo Número: 8017563-42.2016.8.11.0028
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017563-42.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DURCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório. Decido. 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. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual 

inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador 

se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - 

O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - 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. PRELIMINAR Litispendência/Conexão 

Não há que se falar em litispendência/conexão entre os processos citados 

pela reclamada, pois discutem cobranças referentes a contratos distintos 

e com valores distintos. Assim, rejeito a preliminar suscitada. Quanto a 

PRELIMINAR da necessidade de perícia, ocasionando a incompetência do 

Juizado Especial, verifico que a reclamada não acostou nenhum 

documento com a assinatura da reclamante. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. MÉRITO O reclamante alega que nunca solicitou qualquer 

serviço com o reclamado ou procedido qualquer negociação contratual 

que pudessem originar os débitos que levaram a Reclamada a negativar 

seu nome junto ao Órgão de proteção ao Crédito Serasa. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da Reclamante com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, cuja 

origem o reclamante alega desconhecer, haja vista que afirma jamais ter 

utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação comercial com a 

requerida que viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada em 

sua peça de defesa não trouxe qualquer documento hábil para demonstrar 

a validade de tal débito, fazendo juntada de documentos unilaterais e 

print’s de seu sistema, limitando-se apenas a mencionar que está em 

exercício legal de seu direito. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por outro lado, melhor 

sorte não socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos 

morais no presente caso, tendo em vista que o extrato de negativação 

juntado na mov. 01, demonstra a existência de outras negativações em 

datas anterior à negativação em apreço, sendo por assim devidas e 

válidas até a presente data. O novo posicionamento do STJ, ao qual venho 

me filiando, é no sentido de afastar a presunção de dano moral quando 

suportado por pessoa que já tem seu nome regularmente inscrito no rol de 

inadimplentes, motivo elo qual, deve ser aplicado ao caso a Súmula 385 do 

STJ. Para que houvesse configuração do dano moral, no caso, deveria o 

reclamante ter provado que a inclusão de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes foi irregular ou, ainda, no curto período após a ciência da 

credora em que a restrição foi mantida, efetivamente ocorreram danos ao 

seu nome ou crédito. A propósito, o que não se presume, à espécie, 

diante das peculiaridades do caso. Nesse sentido é a jurisprudência: 

DANO MORAL - Banco de dados - Preexistência de anotação - Presunção 

de dano moral afastado - Súmula 385 do STJ - Pedido indenizatório 

improcedente - Recurso desprovido. (2230530820098260100 SP 

0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/03/2011). Por estas razões, não há como proceder ao dano moral 

hipotético. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no MÉRITO OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante em desfavor da Reclamada, para DECLARAR 

a inexistência do débito negativado objeto da pressente e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. INTIME-SE a RECLAMADA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros negativos, sob pena de multa diária de R$ 
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100,00 (cem reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Willian Santos Damaceno Juiz Leigo 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: 8014362-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014362-08.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: JOSE VITURIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 
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que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. 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. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017563-42.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DURCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório. Decido. 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. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual 

inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador 

se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - 

O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - 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. PRELIMINAR Litispendência/Conexão 

Não há que se falar em litispendência/conexão entre os processos citados 

pela reclamada, pois discutem cobranças referentes a contratos distintos 

e com valores distintos. Assim, rejeito a preliminar suscitada. Quanto a 

PRELIMINAR da necessidade de perícia, ocasionando a incompetência do 

Juizado Especial, verifico que a reclamada não acostou nenhum 

documento com a assinatura da reclamante. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. MÉRITO O reclamante alega que nunca solicitou qualquer 
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serviço com o reclamado ou procedido qualquer negociação contratual 

que pudessem originar os débitos que levaram a Reclamada a negativar 

seu nome junto ao Órgão de proteção ao Crédito Serasa. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da Reclamante com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, cuja 

origem o reclamante alega desconhecer, haja vista que afirma jamais ter 

utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação comercial com a 

requerida que viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada em 

sua peça de defesa não trouxe qualquer documento hábil para demonstrar 

a validade de tal débito, fazendo juntada de documentos unilaterais e 

print’s de seu sistema, limitando-se apenas a mencionar que está em 

exercício legal de seu direito. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por outro lado, melhor 

sorte não socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos 

morais no presente caso, tendo em vista que o extrato de negativação 

juntado na mov. 01, demonstra a existência de outras negativações em 

datas anterior à negativação em apreço, sendo por assim devidas e 

válidas até a presente data. O novo posicionamento do STJ, ao qual venho 

me filiando, é no sentido de afastar a presunção de dano moral quando 

suportado por pessoa que já tem seu nome regularmente inscrito no rol de 

inadimplentes, motivo elo qual, deve ser aplicado ao caso a Súmula 385 do 

STJ. Para que houvesse configuração do dano moral, no caso, deveria o 

reclamante ter provado que a inclusão de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes foi irregular ou, ainda, no curto período após a ciência da 

credora em que a restrição foi mantida, efetivamente ocorreram danos ao 

seu nome ou crédito. A propósito, o que não se presume, à espécie, 

diante das peculiaridades do caso. Nesse sentido é a jurisprudência: 

DANO MORAL - Banco de dados - Preexistência de anotação - Presunção 

de dano moral afastado - Súmula 385 do STJ - Pedido indenizatório 

improcedente - Recurso desprovido. (2230530820098260100 SP 

0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/03/2011). Por estas razões, não há como proceder ao dano moral 

hipotético. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no MÉRITO OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante em desfavor da Reclamada, para DECLARAR 

a inexistência do débito negativado objeto da pressente e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. INTIME-SE a RECLAMADA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros negativos, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Willian Santos Damaceno Juiz Leigo 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010946-32.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AVELINA ANTONIA ROSA DOURADO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 
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ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010946-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

AVELINA ANTONIA ROSA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010946-32.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AVELINA ANTONIA ROSA DOURADO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 
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uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010915-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MUNIZ DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010915-12.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LEONICE MUNIZ DE SOUZA E 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 
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SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 
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fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8012545-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MANOEL PIO PEREIRA (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 POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012545-40.2016.8.11.0028; Valor causa: $15,000.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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: 8011721-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MATILDES PIRES DO PRADO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011721-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MATILDES PIRES DO PRADO 

DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 
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demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo 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
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011987-34.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELVIRA AMELIA DE OLIVEIRA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 
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restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014194-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

IVO ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8012016-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FIALHO DE BARROS (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012016-84.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA FIALHO DE 

BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 
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as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 
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pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8011123-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

PEDRO ESTEVAO BARBOSA (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: 8011780-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURILIO DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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: 8012123-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANTONIA RITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012123-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIA RITA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 
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durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 
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advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo 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: 8013890-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

EMILIA CLAUDITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8011198-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL MARQUES CORREA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011198-35.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 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 intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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: 8010807-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010807-80.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DOMINGAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 
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configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

proposto por ALTAIR PINTO em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Da preliminar de Coisa 

Julgada A parte requerida em sede de contestação arguiu a preliminar de 

coisa julgada com base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte 

requerente ajuizou ação idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível 

desta Comarca, sob o 8017783-32.2016.811.0028, no qual as partes 

entabularam acordo no valor de R$ 1.300,00. Insta ressaltar que o referido 

processo citado na contestação 8017783-32.2016.811.0028 é da 

requerente Clea Rosalina Leite de Almeida, cuja unidade consumidora é a 

mesma destes autos, UC 6/88519/1, acordo realizado no mutirão em 

22/08/2016 Por se tratar de requerentes distintos, rejeito a preliminar de 

coisa julgada. Passo análise do mérito Narra o requerente que no ano de 

2014, nos dias 07, 8 e 11 de maio, houve a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado prejuízos de 

ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. Analisando 

detidamente os autos, verifico que as pretensões do requerente, não 

encontra amparo. A requerida demonstrou em sua contestação, que a UC 

dois processos são as mesmas, a empresa apenas alterou o sistema, 

acrescentando o número 6/ no inicio e alterando o número final, vejamos: 

Proc. 1000290-38.2017.811.0028 - Altair Pinto – UC 8835195 – fatura do 

mês de 02/2014 Proc. 8014783-32.2016.811.0028 – Clea Rosalina – UC 

6/883519-1 – fatura do mês 02/2016. Nota-se que a exordial da presente 

demanda vem acompanhada de fatura anterior ao fato danoso – apagão – 

ou seja, Fev/2014. O que corrobora com para o entendimento que não era 

o titular da UC na época dos fatos, maio/2014. A parte requerente 

impugnou a contestação alegando se tratar de UC distintas e que não é se 

trata da mesma propriedade. Porém os argumentos não devem prosperar. 

Em análise acurada às provas acostadas aos autos, não restou 

comprovada a prática da litigância de má-fé pela Requerente. O simples 

fato do processo ser julgado improcedente, não configura litigância de 

má-fé. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial, e a extinção dos autos com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I do CPC; 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 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
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAUDELAINE RONDON MENDES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 
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que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 
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consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

V i v i a n y  C e c í l i a  A s s i s  D i a s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011530-02.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

PAULO FRANCISCO DE MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 
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mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

V i v i a n y  C e c í l i a  A s s i s  D i a s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 643 de 772



Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

CLAUDINEY CESAR DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8011568-14.2017.8.11.0028
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VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011568-14.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELAINE REGINA DA SILVA LEITE Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, 

acarretando diversos transtornos a requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

LUCYANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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: 8012336-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012336-37.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. O Patrono da parte requerente pediu prazo para juntada de 

justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra alternativa 

se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. 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 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: 8012074-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DEODATO CORREA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012074-87.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANDRE DEODATO CORREA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 
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transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8011586-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLE DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011586-35.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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: 8011376-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 
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do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. 

Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 
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fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012120-76.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GONCALO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 
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Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 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
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011957-96.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDINA MONGE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 
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fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 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: 8011712-85.2017.8.11.0028
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RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011712-85.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FABILENI VEGILIA DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, a mais 

de 30 dias, acarretando diversos transtornos a requerente. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 
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O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 
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valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011551-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ORIBELA DE ASSUNCAO NEVES (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011551-75.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ORIBELA DE ASSUNCAO 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 
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correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. 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: 8011716-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011716-25.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIMAS 

DE SOUZA MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de 30 dias, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 
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praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que, também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão 

de caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o 

dano moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 
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furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012519-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012519-08.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares quanto a ilegitimidade passiva e ausência de interesse 

processual uma vez que as mesmas se confundem com o mérito da 

demanda, sendo então analisadas em conjunto com este. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 
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falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8013356-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

SIRLEI DE FATIMA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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 
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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: 8013591-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8012274-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

JOSE CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012274-94.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE CESAR DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 
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segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012603-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DUCARMA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012603-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANA DUCARMA DA COSTA E 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares quanto a ilegitimidade passiva e ausência de interesse 

processual uma vez que as mesmas se confundem com o mérito da 

demanda, sendo então analisadas em conjunto com este. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 
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EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 
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furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8018992-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOVELINA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8010864-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIETA SOARES DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010864-98.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ZENIETA SOARES DA SILVA 

MACHADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a irregularidade na representação processual, uma vez 

que as assinaturas apostas nos documentos carreados pela parte autora, 

guardam relação entre si. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 
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dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8013786-15.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CAMILA DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013786-15.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIA CAMILA DE 

MORAES E SILVA REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Das preliminares Incompetência absoluta dos juizados 

especiais cíveis em razão da necessidade de realização e pericia 

grafotécnica. A parte requerida alega que para resolução dos pontos 

controvertidos existentes nesta demanda, ou seja, a assinatura da 

requerente nos temos de contratos dos empréstimos, há necessidade de 

realização da pericia grafotécnica. Analisando os documentos juntados na 

inicial e na contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento 

trazido, como prova pela requerida se assemelha em muito, àqueles 

assinados na inicial (procuração e o RG), sendo dispensável a realização 

de pericial grafotécnica. Razão pela qual REJEITO a preliminar e passo a 

análise do mérito. Da revelia A requerente em sede de impugnação pleiteia 

a aplicação dos efeitos da revelia em razão da ausência da requerida na 

audiência de conciliação designada para o dia 18/09/2017. Compulsando 

os autos verifico que conforme termo de audiência de conciliação a 

requerida não compareceu ao ato, todavia apresentou contestação 

antecipadamente, ou seja, na data de 15/09/2017, trazendo provas 

contundentes para elucidação dos fatos. Pela ausência de demonstração 

de injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do requerido 

ser revel nos presentes autos, a revelia não implica necessariamente a 

total procedência do pedido, já que os efeitos da revelia não são 

absolutos. Acolho a preliminar de revelia, porem esta não é absoluta, 

razão pela qual passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGENCIA, REPETIÇÃO DE INDEBITO, RESSARCIMENTO POR DANOS 

MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIA 

CAMILA DE MORAES E SILVA em desfavor de BANCO SO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL S/A. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Ainda que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a 

ausência na audiência de conciliação, a ação deve ser julgada 

improcedente diante das provas apresentadas. Com efeito, 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. A parte requerente afirma que não realizou empréstimos 

junto ao banco ora requerido, que as parcelas estão sendo descontados 

da sua aposentadoria e quer a suspensão dos descontos, repetição em 

débito, devolução do dobro dos valores já descontados. No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte requerente. Trazendo a reclamada aos autos, a cédula de credito 

bancário – mútuo mediante consignação em folha de pagamento - n.º 

0001132821e autorização para desconto – INSS o valor de R$ 586,10 em 

58 parcelas de R$ 18,00 com inicio em 08/03/2013, devidamente assinado 

e datado 28/01/2013, cédula de credito bancário – contrato n. 0003644572 

- refinanciamento valor R$ 614,67 em 72 prestações de R$ 18,00, datado 

16/12/2016; cópias do RG e CPF e do extrato de detalhamento do crédito, 

comprovante do recibo de pagamento referente as liberações de 

operações de crédito dos Valores de R$ 405,63 e R$ 575,55 e, favor da 

requerente na conta bancaria n. 189170 - ag 662 – banco do brasil Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade das cobranças. Razão pela 

qual não há que se falar em indenização por danos morais, ou seja, restou 

demonstrada a sua utilização. Portando a negativação é licita, se deu em 

razão do inadimplemento de algumas faturas. Na impugnação a requerente 

requer a aplicação dos efeitos da revelia da requerida sob argumento de 

que não compareceu na audiência, impugna as provas apresentadas por 

se tratarem de contratos de empréstimos fraudulentos e que os 

comprovantes de transferência bancárias são colagens. Com efeito, 

verificando todas as provas acostadas aos autos, percebe-se que houve 

sim a contratação de empréstimos em nome da requerente, contratos 

validos, pois estão assinados e acompanhados de copias de documentos. 

Atualmente as instituições financeiras têm conhecimento e acesso de 

alguma forma ao cadastro de aposentados e incansavelmente fazem 

contatos com os beneficiários para que se utilizem do sistema de credito 

ofertado. E diante de tamanha facilidade, acabam caindo nas garras dos 

vendedores. Na presente demanda ficou demonstrado que a proposta foi 

assinada e o valor creditado em conta da requerente. E esta por sua vez 

não comprovou via extrato bancário que a conta não era de sua 

titularidade ou que não tenha sido realmente creditado o referido valor. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, 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: 8012706-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012706-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA GOMES DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 
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entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 
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de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 8010909-05.2017.8.11.0028
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EVALTINA GERTRUDES DE MARAES (REQUERENTE)
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010909-05.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EVALTINA GERTRUDES DE 

MARAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 
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nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010948-02.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ANTONIA FIRMINA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 
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BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011094-43.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA RITA RONDON 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 
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dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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
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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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012216-91.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 
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financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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: 1000102-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JONAIR DUARTE (REQUERENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8010839-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RELMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010839-85.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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: 8012569-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE OLINDA DO ROSARIO SANTOS (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012569-34.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; 

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 intimação 

da parte recorrida apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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: 8012670-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA LINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000180-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELINA MARIA DOS SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8012062-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012062-73.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

TANIA MARIA GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 
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Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MMª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

V i v i a n y  C e c í l i a  A s s i s  D i a s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011821-02.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BEJAMIM 

ANTONIO DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 675 de 772



uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018976-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITA LINHARES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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: 1000649-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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: 8013595-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CATARINA DE MORAES (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8010763-61.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIELDE KENNIA RODRIGUES ALMEIDA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010763-61.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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: 8010792-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI IARA DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010792-14.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000126-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDA FRANCISCA DE PINHO (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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. 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: 8018166-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA SALES (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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: 8013552-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMILSES RONDON PRADO (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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. 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: 8013386-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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 
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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: 8010926-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIRO ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010926-41.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 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 intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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: 8010755-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010755-84.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARINHO RODRIGUES DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 
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segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 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. 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: 8013204-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 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: 8011185-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011185-36.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA MONGE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 
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para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 
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Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011378-51.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OSCARLINA MARIA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 
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caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

NILTON AUGUSTO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017625-82.2016.8.11.0028. REQUERENTE: NILTON AUGUSTO DO 

ROSARIO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. GRATUIDADE A gratuidade foi solicitada e foi comprovada pela 

parte autora que é aposentado por invalidez, percebendo valores que não 

permitem o pagamento de custas e taxas processuais, dessa feita, defiro 

as benesses da gratuidade a promovente. Passo a análise de MÉRITO. Os 

pedidos da parte autora são parcialmente procedentes. O Reclamante 

aduz ter realizado empréstimo com a Reclamada, e, posteriormente 

solicitou o cancelamento deste, inclusive, junto ao INSS. Sendo parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus desta última a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato de crédito, que 

deu origem ao desconto de pagamento, nos exatos moldes do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpri à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, entretanto, assim não o fez. Desta forma, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada e os pagamentos estivessem sendo 

feitos por boletos, como alega a Reclamada, esta não trouxe sequer um 

extrato que comprovassem tais alegações. A responsabilidade da 

Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de cuidado objetivo 

necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados e documentos 

no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe incumbia. É a 

teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 927 do Código 

Civil. Com efeito, não há provas nos autos de que a parte Reclamante 

tenha firmado o referido contrato, nem tivesse permanecendo pagando 

por ele. A responsabilidade civil do causador do dano opera-se estando 

presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, pois, sua 

necessária reparação, como ocorre no presente caso, pois não restam 

dúvidas de que o desconto foi indevido, o que certamente causou 

inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a subtração 

indevida de valores. Nesse sentido, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. Sobre o tema a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso já definiu: EMENTA RECURSO 

INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. 

DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A falha 

consistente no desconto em conta bancária de valor de empréstimo não 

contratado, que avilta a remuneração do consumidor, sujeita a instituição 

bancária a pagar indenização por dano moral, pois a situação vivenciada 

configura violação aos direitos de personalidade, previstos no inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal. A repetição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor, deve ocorrer nos casos em que reste configurado 

engano injustificável na cobrança indevida. Consumidor que comprovou 

mediante juntada de histórico de pagamentos de que houve a subtração, 

mediante desconto em folha de pagamento, do valor referente a quatro 

(04) parcelas no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais 

quaren ta  cen tavos)  cada.  Recurso  p rov ido .  Número : 

721090720158110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 11/10/2016 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 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). CONFIRMAR a tutela antecipada concedida (ID n. 

8592639) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos 

decorrentes dos empréstimos; DETERMINAR a suspensão dos descontos, 

no prazo de 10 (dez) dias; RESTITUIR a autora o valor das parcelas 

comprovadamente debitadas, a título de repetição de indébito, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, na 

forma dobrada. Outrossim, DEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 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. 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: 8013324-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ASSIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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. 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: 8011854-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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. 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: 8014323-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANGELO DA CONCEICAO (REQUERENTE)
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RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014323-11.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO ANGELO DA CONCEICAO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide 

Mesmo que ausente à parte Reclamante na audiência de tentativa de 

conciliação, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e fatos que geraram grande repercussão nesta Cidade e 

Comarca, as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu 

deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 
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acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014250-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAILI DO PRADO (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014250-39.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL 

DAILI DO PRADO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 
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E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 
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narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8012059-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVINO FERREIRA GRAPIUNA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012059-21.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OTAVINO FERREIRA GRAPIUNA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 
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1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012089-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENE SILVA RONDON (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 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: 8011347-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIZAM DE ANDRADE SOUZA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8013737-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 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: 8019345-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY MAX DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8013200-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ESTEL COSTA MATOS SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 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: 8011065-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011065-90.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 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 intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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: 8011067-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MANOEL LOURIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011067-60.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 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 intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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: 8011112-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOADILSO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011112-64.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 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 intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012669-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 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: 8011124-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROGERIO FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011124-78.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 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 intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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: 8011130-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LETICIA APARECIDA MALGARESI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011130-85.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 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 intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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: 8018348-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MERCEDES FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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: 8011141-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE CATARINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011141-17.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; 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 intimação 

da parte recorrida apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MARINEY BENEDITA DE ALMEIDA LOBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 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: 8011325-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE LIMA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011325-70.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 
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Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 4 de outubro 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: 8018633-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERLIN ANJOS DE MELLO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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: 8017528-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ESTER GOMES (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000444-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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. 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: 8011397-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARCELO MARQUES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011397-57.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO MARQUES DE FIGUEIREDO Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 
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tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 
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de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011404-49.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SILVANA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 
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atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018346-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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: 8013725-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

REGINALDO DUDEK (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. 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 
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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: 8011591-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011591-57.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIAN ADVINCULA DA SILVA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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. 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: 8011605-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRUENA LUZIA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011605-41.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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: 8012594-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012594-81.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado 

pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II 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. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011820-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ALMEIDA E CUNHA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011820-17.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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: 8011606-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011606-26.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; 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 intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 4 de outubro 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: 8011823-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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CLEIA MARLI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011823-69.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEIA 

MARLI DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Compulsando os autos verifico que conforme termo de 

audiência de conciliação a Reclamada compareceu ao ato, todavia não 

apresentou contestação, seguindo a inteligência da sumula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida está à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da suspensão da atividade 

bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade 

de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO - 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS 

SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua 

vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 
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no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Não comprovada à existência da conduta lesiva, 

dos danos materiais e morais alegados e do nexo etiológico entre eles, 

mister salientar ainda que apesar de o réu ser revel nos presentes autos, 

a revelia não implica, necessariamente, a total procedência do pedido, já 

que os efeitos da revelia não são absolutos. Diante da arguição da 

reclamada não me convenço da argumentação de que a reclamante foi 

vítima do reclamado, insta salientar que não pretende este juízo fomentar a 

banalização do dano moral, priorizando os feitos em que realmente houve 

configuração de ofensa a honra do consumidor, o que não restou 

demonstrado no caso em análise. Sendo assim, ainda que o promovido 

seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos elementos probantes, a 

ação deve ser julgada improcedente. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, 

com resolução de mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas providencias. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011826-24.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEILER 

ANDERSON DE ARRUDA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 
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finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 
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serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011941-45.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

BERENICE DA COSTA MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Compulsando os autos verifico que conforme 

termo de audiência de conciliação a Reclamada compareceu ao ato, 

todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 

da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Pela ausência de 

demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida 

está à configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Nestes 

termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade 

é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o 

ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos 

termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação 

quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do 

nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO - 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 
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sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Não comprovada à existência da conduta lesiva, 

dos danos materiais e morais alegados e do nexo etiológico entre eles, 

mister salientar ainda que apesar de o réu ser revel nos presentes autos, 

a revelia não implica, necessariamente, a total procedência do pedido, já 

que os efeitos da revelia não são absolutos. Diante da arguição da 

reclamada não me convenço da argumentação de que a reclamante foi 

vítima do reclamado, insta salientar que não pretende este juízo fomentar a 

banalização do dano moral, priorizando os feitos em que realmente houve 

configuração de ofensa a honra do consumidor, o que não restou 

demonstrado no caso em análise. Sendo assim, ainda que o promovido 

seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos elementos probantes, a 

ação deve ser julgada improcedente. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, 

com resolução de mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de 

Paula Rocha 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: 8013897-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EURINDA DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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. 
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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: 8011858-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8013927-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8012358-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARIA ADELAIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8012677-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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: 8011249-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

AQUILINO ONORIO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 057/2018-DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a Srª. KAMILA FERNANDES DOS SANTOS, brasileira, 

portadora do RG n. 5816710 PC/PA e CPF: 933.355.802-06, do cargo de 

Assessora de Gabinete I do Gabinete da Terceira Vara desta Comarca - 

Grupo Operacional PDA - CNE - VII, com efeitos a partir d e 04/10/2018.

 Publique-se, r egistre-se e cumpra-se.

 Porto Alegre do Note/MT, 04 de outubro de 2018 .

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 057/2018-DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a Srª. KAMILA FERNANDES DOS SANTOS, brasileira, 

portadora do RG n. 5816710 PC/PA e CPF: 933.355.802-06, do cargo de 

Assessora de Gabinete I do Gabinete da Terceira Vara desta Comarca - 
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Grupo Operacional PDA - CNE - VII, com efeitos a partir d e 04/10/2018.

 Publique-se, r egistre-se e cumpra-se.

 Porto Alegre do Note/MT, 04 de outubro de 2018 .

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 057/2018-DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a Srª. KAMILA FERNANDES DOS SANTOS, brasileira, 

portadora do RG n. 5816710 PC/PA e CPF: 933.355.802-06, do cargo de 

Assessora de Gabinete I do Gabinete da Terceira Vara desta Comarca - 

Grupo Operacional PDA - CNE - VII, com efeitos a partir d e 04/10/2018.

 Publique-se, r egistre-se e cumpra-se.

 Porto Alegre do Note/MT, 04 de outubro de 2018 .

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000999-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR DE OLIVEIRA LOBO (REQUERIDO)

JOAO FERNANDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ OTAVIO CASTRO CAMELO LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000999-43.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU REQUERIDO: 

LUIZ OTAVIO CASTRO CAMELO LOBO, ALENCAR DE OLIVEIRA LOBO, 

JOAO FERNANDO DOS SANTOS Tendo em vista o teor da certidão do 

distribuidor, determino a intimação da exequente para, em 10 dias, recolher 

o necessário. Decorrido o prazo acima sem o recolhimento, devolva-se à 

comarca de origem com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000026-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GOMES ROSA (AUTOR(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000026-88.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOAO PAULO GOMES ROSA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Intime-se o Perito para apresentar o Laudo Pericial, no 

prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000999-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR DE OLIVEIRA LOBO (REQUERIDO)

JOAO FERNANDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ OTAVIO CASTRO CAMELO LOBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000999-43.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU REQUERIDO: 

LUIZ OTAVIO CASTRO CAMELO LOBO, ALENCAR DE OLIVEIRA LOBO, 

JOAO FERNANDO DOS SANTOS Tendo em vista o teor da certidão do 

distribuidor, determino a intimação da exequente para, em 10 dias, recolher 

o necessário. Decorrido o prazo acima sem o recolhimento, devolva-se à 

comarca de origem com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001014-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VERA LUCIA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TED JONES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 657,80 (seiscentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta centavos - ZONA 29), para cumprimento do mandado, 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.: 75653 Nr: 285-37.2017.811.0059

 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: Laize Fabiane de Miranda Klos, ATFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Todescato Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 INTIMEM-SE as partes por meio de seus advogados, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem razões finais escritas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93826 Nr: 11450-81.2017.811.0059

 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: Nelci Toso, Paulo Alexandro Tealdi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Membros da Familia Maciel, Geraldo Chaves 

Rodrigues, Marcos Aurélio Pires Pereira, Willian Gomes Maciel, vulgo 

"Cabeça", Raylan dos Reis Maciel, GERSON DE ANDREDE TOLEDO, 

RAIMUNDO PIRES, Lorival Ferreira Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurelio Monteiro 

Araújo - OAB:8.510/MT, Ricardo Pinto da Silva - OAB:9.400 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

nos autos sobre a proposta de honorários periciais apresentadas pelo 

perito nomeado neste feito, porém, apenas uma das partes peticionou nos 

autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 2763-23.2014.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Lacerda Alecrim, Wanderson Lacerda Espindula, 

alcunha "Tulinho", Eidilene Lacerda Espidula, Weber Junior Lacerda 

Espidula, Eygislaine Lacerda Espidula, Samila Lacerda Espidula, Samuel 

Lacerda Espidula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Avenir Espidula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:23647A, Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - MT, João 

Cleiton Araujo de Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 764,30 (setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos - Zona 

44), 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8904 Nr: 1302-94.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Tarcisio Prestes de Oliveira, Luiz Alberto Prestes 

de Oliveira, Anny Cristyni Prestes de Oliveira, Elza Porto Machado, Lauro 

Prestes de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963 - MT, Erika Carvalho Assis - OAB:10905/MT, Fabíula L. 

Vani de Oliveira - OAB:MT 10.887, Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8988 - MT, Rodrigo Corbucci - OAB:3840, Valter 

da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 CERTIDÃOWeslei Alves de Lima, Gestor Judiciário do Cartório da 1ª Vara 

desta Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...CERTIFICO e dou fé, atendendo pedido do 

Sr. Marcelo Amaral Azambuja, RG 73844 CTPS/MG e CPF 011.709.921-02, 

que revendo os livros de registro de feitos deste cartório, constatei a 

existência dos autos de Cumprimento de Sentença processo 

1302-94.2006.811.0059, código 8904, onde figura como parte autora 

ANNY CRISTYNI PRESTES DE OLIVEIRA, ELZA PORTO MACHADO, 

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LAURO TARCÍSIO PRETES DE 

OLIVEIRA E LUIZ ALBERTO PRESTES DE OLIVEIRA e parte ré 

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇOES LTDA, ambos qualificados 

nos autos, verifiquei constar no sistema Apollo desta 1ª Vara, que a parte 

ré foi intimada por meio de seus advogados Dra. Fabíula L. Vani de Oliveira 

– OAB/MT 10.887 e Outros, via DJE 10351 disponibilizado em 03/10/2018, 

que será publicado em 04/10/2018, da decisão proferida nos autos supra, 

cuja o teor segue abaixo...........”. O referido é verdade, dou fé.Porto 

Alegre do Norte/MT, 04 de outubro de 2018.Weslei Alves de LimaGestor 

Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21218 Nr: 120-84.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecides de Souza Costa, Maria Pereira Alves, 

José Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Júnior - OAB:MT 14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Trata-se de ação de execução movida pelo Banco Bradesco S/A em face 

de Mecides de Souza Costa, José Gomes Soares, Maria Pereira Alves e 

Luiza Coelho Soares, todos qualificados.

Compulsados os autos, extrai-se que constam citações apenas de José 

Gomes Soares, Maria Pereira Alves e Luiza Coelho Soares (fl.18).

 Desse modo, a fim de evitar possíveis nulidades, determino a intimação da 

parte autora para, no prazo de 10 dias, acostar ao feito o endereço 

atualizado do devedor principal, qual seja, Mecides de Souza Costa, a fim 

de possibilitar sua citação.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9308 Nr: 1640-68.2006.811.0059

 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: Regina Balbina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9280 Nr: 1650-15.2006.811.0059

 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: Pedro Mendes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6364 Nr: 576-57.2005.811.0059

 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: Anastácio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18988 Nr: 2811-21.2010.811.0059

 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
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 PARTE AUTORA: Cicera Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45000 Nr: 819-20.2013.811.0059

 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: Iraci alves Botelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54841 Nr: 280-83.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adimildo Basilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela requerida, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15392 Nr: 1884-89.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o 

bloqueio de dinheiro de fls. 105.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15392 Nr: 1884-89.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta nos 

autos ofício expedido para proceder à vinculação do valor bloqueado no 

processo, razão pela qual, nesta data, remeto os autos ao setor de 

expedição, para providencias necessários. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46558 Nr: 2361-73.2013.811.0059

 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: BB Leasimg AS Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Campos de Abreu (Comercial 

Amandha), Divino Leandro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilson Mendes - OAB:16108 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que próximo a data da decisão foi expedido 

o mandado de citação e intimação nos termos deliberado por este Juízo, 

porém, o Oficial de Justiça não pegou o mandado na secretaria para 

providenciar o cumprimento, não sabendo, hoje explicar a ocorrência de 

tal circunstãncia na data dos fatos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45834 Nr: 1645-46.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Waldow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a carta precatória expedida nestes 

autos às fls. 224/225, foi enviada via correio para cumprimento na 

Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, conforme AR, constando o 

recebimento da precatória juntado à fl. 226. Ocorre que foi oficiado 

solicitando informações sobre o cumprimento da carta precatória ao Juizo 

Deprecado e foi informado que não foi localizado distribuição de precatória 

em nome do requerido, razão pela qual, nesta data procedir, novamente, o 

envio da carta precatória ao Juízo mencionado, via malote digital, conforme 

recibo em anexo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18606 Nr: 2437-05.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Milda Rodrigues da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante do acordão proferido pelo E.Tribunal Regional Federal da 1ª região, 

bem como da decisão do STF em sede do Recurso Extraordinário (RE) 

631240, à qual foi atribuída repercussão geral e pronunciou ser 

imprescindível o prévio requerimento administrativo indeferido, para fim de 

posterior judicialização da matéria, fixo à parte autora o prazo de 30 

(trinta) dias para juntada de tal comprovação, sob pena de extinção do 

feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15392 Nr: 1884-89.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 
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Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Despacho

Certifique-se quanto à vinculação do valor bloqueado na fl. 105.

Ao mesmo tempo, intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o bloqueio de dinheiro de fls. 105.

Transcorrido prazo in albis, intime-se a parte exequente para que forneça 

os dados bancários, bem como CNPJ, a fim de possibilitar a transferência 

eletrônica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15392 Nr: 1884-89.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Vistos em correição.

Proceda-se à conferência dos documentos juntados, promovendo o 

Gestor Judiciário o devido impulsionamento.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15392 Nr: 1884-89.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Vistos.

 Cumpra-se conforme determinado à fl. 104.

 Intime-se o exequente para requerer o que de direito na guarda do prazo 

legal, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

JOAO FERREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAO ALVES SOBRINHO (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO BENEDETI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97555 Nr: 1232-57.2018.811.0059

 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: EDINA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87344 Nr: 7688-57.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Souza Dias Filho, NADIR APARECIDA 

MODOLO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia do Couto Ribeiro, Hermino Cabral Vieira 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos 

- OAB:8855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo da Silva Linhares 

Netto - OAB:38.506 - GO, Emanuel Braz da Silveira - OAB:39.564 - GO, 

JOAQUIM LUIZ DA SILEIRA - OAB:GO/24356

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar-se sobre r. decisão de ref:44, no prazo de 15 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 7386-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 (...)Assim, considerando a ausência de dúvida razoável quanto a hígidez 

mental do reeducando, INDEFIRO o pleito de instauração de incidente de 

insanidade mental.Por fim, tendo em vista que o reeducando estudou 40 

horas no mês de julho/2018 e 56 horas no mês de agosto/2018 (ref. 161), 

totalizando, assim, 96 horas de estudo, bem como trabalhou durante o mês 

de agosto/2018 – 31 (trinta e um) dias (ref. 160), DECLARO REMIDOS 18 

(dezoito) dias da reprimenda imposta ao apenado, desconsiderando-se as 

frações. Elabora-se o cálculo de pena, abrindo-se vista ao MPE e a defesa 

para manifestação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107377 Nr: 6764-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela de Carvalho Silva, Geison Silva 

Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075/MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 705 de 772



excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 

2018, às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Por fim, no que diz respeito ao requerimento da defesa do acusado 

Geison sobre a quebra do sigilo telefônico, certifique-se se foi concluído 

os trabalhos. Em caso negativo, oficie-se a autoridade policial competente 

para que os referidos documentos sejam anexados aos autos no prazo de 

10 dias.

Intimem-se as testemunhas arroladas e requisitem-se os réus.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 3958-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPa", LMAv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 

22141-B/MT

 INTIMO a defesa do réu FLAMINIO PRADO, vulgo "Dinho", por intermédio 

de seu advogado, Dr. Lorran de Souza Santos - OAB/MT nº 22422-O, 

acerca da audiência de instrução redesignada pelo Juízo da 1ª Vara 

Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, para o dia 12/11/2018, 

ÀS 16h00 (MT), para inquirição da testemunha PM Henrique Camargo 

Ataides. A solenidade será realizada no Forum da Comarca de Alto 

Araguaia/MT, localizado na Rua Onildo Taveira, s/nº, Vila Aeroporto, Alto 

Araguaia/MT, telefone: (66) 3481-1244.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106226 Nr: 6160-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedino Gregório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 DECISÃO

Considerando oficio em anexo, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de Outubro de 2018, às 14h00min (horário oficial 

de MT).

 Oficie-se requisitando o réu.

 Cientifique-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 5620-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Daniel Barreira da Silva, vulgo "Coco", 

Eurípedes Borges da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 DECISÃO

Considerando oficio em anexo, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de Outubro de 2018, às 08h00min (horário oficial 

de MT).

 Expeça-se mandado de intimação das testemunhas Alexssandro Dias, 

Ademir Antônio Lang e Demilson Barroso Pinto.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva das testemunhas Ariadina 

Pereira da Silva, Gonçalves Alves dos Santos e Elismá Dias Pereira. Com a 

resposta do oficio de ref. 69, expeça-se o necessário.

 Por fim, oficie-se requisitando escolta dos réus. Cientifique-se o Ministério 

Público, Defensoria Pública e Advogado Dativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22473 Nr: 2457-59.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Cardoso dos Santos, vulgo 

"Ratinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 SENTENÇA

Autos n.º 3457-59.2011.811.0059 (código 22473)

Aqui se tem ação penal movida pelo Ministério Público em face de 

ANDERSON CARDOSO DOS SANTOS, pela suposta prática das condutas 

tipificadas nos artigos 129, §9º e artigo 147, todos do Código Penal.

 Consta nos autos que a denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 

2016.

Decido.

Considerando que, para os crimes de lesão corporal e ameaça, previstos 

nos 129, §9º e artigo 147, todos do Código Penal são estabelecidas penas 

entre 3 meses e 1 mês a 6 meses para o outro, mas, pelas condições do 

acusado (primário, circunstâncias judiciais favoráveis), mesmo que 

condenados, não receberiam eles penas em concreto igual ou superior a 1 

ano, é pertinente reconhecer que uma possível execução de uma provável 

condenação já estaria prescrita se fosse implementada, quando não se 

interpõe qualquer outro marco interruptivo da prescrição.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não alcançará 1 

ano para cada crime, a prescrição da pretensão executória já estará 

concretizada, pois, entre o recebimento da denúncia até a presente data, 

já se passaram mais de 4 anos e a execução de uma pena inferior até 2 

anos prescreve em 4 anos.

 Esta postura se amolda à melhor realidade porque o serviço público 

prestado pelo Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, 

com dispêndios de recursos humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada 

à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão executória, 

nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DE ANDERSON CARDOSO 

DOS SANTOS, quanto às imputações feitas nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103583 Nr: 4627-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Aqui se tem ação penal onde se apura a responsabilidade de ALEX 

BATISTA RIBEIRO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, do art. 180, “caput”, do 

Código Penal, e do art. 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03, todos na forma do 

art. 69, “caput”, do Código Penal.

Inicialmente, registra-se que foi realizada audiência de instrução e 

julgamento no dia 04 de setembro de 2018, onde foram colhidos os 

depoimentos das testemunhas Brenda Karoline da Silva Alvarenga, 

Jéssica Patrícia Batista dos Santos, Cleonice Batista Lima Ribeiro, Nilson 

Luz de Oliveira e Osmair Cintra dos Passos.
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Na mesma solenidade, o representante ministerial desistiu da oitiva da 

testemunha Rosemeri Márcia Menegat e Felismino do Carmo Ribeiro Filho.

A defesa, por sua vez, nada manifestou.

Outrossim, devido ao baixo efetivo de AGEPENS em serviço e tratando-se 

de medida de segurança da unidade prisional, o réu não pode ser 

recambiado à audiência aprazada, conforme ofício juntado aos autos.

 Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 12h30min, horário oficial de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de colher o interrogatório do réu.

Intimem-se o Ministério Público e à Defesa constituída.

Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19670 Nr: 373-85.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josue Silva Marinho - 

OAB:12423/A

 Autos n. 373-85.2011.811.0059 (código 19670)

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de 

alegações finais.

Posteriormente, intime-se a defesa do acusado com a mesma finalidade.

Porto Alegre do Norte (MT), 3 de outubro de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103740 Nr: 4727-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira Alves, SOLANGE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT, LORRAN DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O

 e outro vértice, o Ministério Público manifestou-se pela desistência da 

oitiva de Rosemeri Márcia Menegat, requerendo, ainda, a oitiva de Marinez 

Cesar Carneiro como testemunha do Juízo, bem assim pugnou pela 

realização de avaliação psicológica com a infante Antoniely Karla Oliveira 

Carvalho Nunes.DECIDO.Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que o 

Ministério Público:1-Decline o endereço de Marinez Cesar Carneiro para 

ser ouvida como testemunha do Juízo;2-Esclareça qual será o objetivo da 

avaliação psicológica com a menor Antoniely, sendo-lhe oportunizado, 

ainda, a apresentação de quesitos;3-Manifeste-se quanto ao pedido de 

guarda formulado pela defesa.Designo, desde já, audiência de 

continuação para o dia 26 de novembro de 2018, às 16h00min, 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.Requisite-se a presença da policial civil Lucy Mara 

Rodrigues.Outrossim, expeça-se mandado de intimação aos réus para 

interrogatório.Por fim, registro que, em sendo apresentado o endereço de 

Marinez Cesar Carneiro, deverá ser expedido o mandado de intimação 

para comparecimento ao ato, observando-se o endereço 

respectivo.Outrossim, sendo apresentados quesitos, oficie-se à equipe 

multidisciplinar para que, em 15 (quinze) dias apresente laudo psicossocial 

relativo à avaliação psicológica de Antoniely Karla Oliveira Carvalho 

Nunes, atualmente acolhida no Lar Cantinho da Esperança.Faculto à 

defesa a mesma prerrogativa de formulação de quesitos e indicação de 

assitente técnico, sob o risco de preclusão.Em tempo, requisite-se 

informações acerca do cumprimento da missiva expedida à Comarca de 

Goiânia/GO.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91013 Nr: 9831-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Soares Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Tendo em vista ter restado infrutífera a realização da audiência outrora 

agendada, redesigno a solenidade para o dia 9 de novembro de 2018, às 

09h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação às testemunhas e à vítima.

Requisite-se a presença dos policiais arrolados para serem ouvidos como 

testemunha da acusação.

Outrossim, expeça-se carta precatória para intimação do réu para 

interrogatório, devendo, ainda, ser requisitada sua escolta junto ao 

Presídio Major Zuzi, situado no município de Água Boa/MT.

Sendo tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação quanto ao pedido de relaxamento da prisão formulado pela 

defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Certifico que intimo as partes acerca da expedição da precatória de 

ref..249.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 71-45.2012.811.0019

 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: Milton Carlos Zolin, Sandra Aparecida Fernandes Zolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Cruz Ltda, Olavo Demari 

Webber, Roberto Octaviani, Luiz Pereira da Costa, João Ajackson Carmo 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Alves Mattos - 

OAB:12097-B/MT, João Carneiro Barros Neto - OAB:15216/MT, 

Marcelo Fraga de Mello - OAB:8166-B, Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0, Mauro Antonio Stuani - OAB:6116-B

 Certifico que procedi ao cadastramento no Apolo da advogada nomeada. 

Assim, intimo a causídica, Maria Carla Rezende Figueiredo, da nomeação 

como curadora especial do requerido citado por edital, conforme 

despacho de fls.291, para que apresente defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 1031-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DE GOIS CONRADI - 
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OAB:22077/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM - proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de LUCIANO DA SILVA, como incurso 

nas sanções dos artigos 329, caput, 330, 331 e 129, caput, na forma do 

artigo 69, todos do Código Penal.

À ref. 14 consta decisão remetendo os autos para o juízo comum, face à 

incompetência do juizado especial, sendo devidamente recebida a 

denúncia em 03/10/2016 – ref. 21.

Regularmente citado (ref. 35), o advogado nomeado apresentou resposta 

à acusação (ref. 58).

Ao longo da instrução probatória, o Ministério Púbico aditou a denúncia, a 

qual foi regularmente recebida por este juízo na mesma solenidade (ref. 

124), sendo oportunizada a defesa técnica o contraditório (ref. 188).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares prejudiciais, fatos estes que impõem o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 28 de novembro de 2018, às 17:00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 447-89.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Bertan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Vistos.

Não havendo óbice ao pleito, DEFIRO a cota ministerial de ref. 194, de 

modo que DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM 

CONTINUAÇÃO para o dia 28 de novembro de 2018, às 16h30mim.

Proceda com as intimações necessárias, observando as informações 

indicadas pelo Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34909 Nr: 1085-88.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Tomaz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM - proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de MANOEL TOMAZ DE SOUZA, como 

incurso nas sanções do artigo art. 306, §1º, II, combinado com o art. 298, 

III, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), e no art. 28, da 

Lei n. 11.343/06.

Após regularmente citado, o d. causídico nomeado apresentou a devida 

resposta à acusação.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares prejudiciais, fatos estes que impõem o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 28 de novembro de 2018, às 16:00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41704 Nr: 1099-38.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Carlos Canuto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM - proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de LUCIANO CARLOS CANUTO, como 

incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, em 

continuidade delitiva (artigo 71, caput, CP) e no artigo 21 do Decreto-Lei 

3.688/41, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material), 

com a incidência das disposições contidas na Lei 11.340/06.

Após regularmente citado, o d. causídico nomeado apresentou a devida 

resposta à acusação.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sobretudo porque a própria defesa 

reservou sua matéria para as derradeiras alegações.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares prejudiciais, fatos estes que impõem o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 28 de novembro de 2018, às 15:00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41639 Nr: 1069-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Penha Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Vistos.
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Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM - proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de LUCIANO PENHA MARTINS, como 

incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, e no artigo 21, 

caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do artigo 69, caput, do Código 

Penal.

Após regularmente citado, o d. causídico nomeado apresentou a devida 

resposta à acusação.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares prejudiciais, fatos estes que impõem o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 28 de novembro de 2018, às 13:30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 864-76.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinei Juliano Calgaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sadi Affonso Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:MT-7440, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciscarlos Alcântara - 

OAB:4.746-

 INTIMO o exequente para manifestar-se no prazo legal acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43011 Nr: 1872-83.2018.811.0019

 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: Jurelino Monteiro Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welyghton Laureto Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para querendo 

manifestar-se no prazo legal acerca do ofício juntado na ref. 27.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32741 Nr: 79-46.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON LUIZ ALVES, Cpf: 

30137055900, Rg: 2250873, Filiação: Maria Azarias Alves e João Luiz 

Alves, data de nascimento: 11/02/1951, brasileiro(a), natural de 

Enchaporã-SP, casado(a), aposentado, Telefone 6684009294. 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 EM PARTE a pretensão 

punitiva estatal, para CONDENAR o acusado WILSON LUIZ ALVES, já 

qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 306, 

“caput”, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).Em atenção ao 

critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da 

individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a 

dosar a pena, sendo necessário aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento. Analisadas as diretrizes do artigo 59 

do CP, denoto que o réu possui culpabilidade elevada porque tinha ciência 

que o medicamento que utiliza, por si só, provoca efeito colateral 

consistente no estímulo à tontura, alterando sua capacidade psicomotora. 

Nesta vereda, também era sapiente que aquele não deveria ter interação 

com álcool, o que demonstra um juízo de reprovabilidade acima da média, 

pois é consabido que quanto menor a capacidade de raciocínio e reflexo 

maior será o perigo in abstrato desta infração. Tal fato merece ser 

valorado negativamente, pois não há dúvidas do perigo que a sociedade 

correu com essa conduta. Apesar de possuir ações penais em trâmite por 

fato superveniente a este delito discutido deixo de apreciar seus 

antecedentes, tal como orienta a Súmula 444 do STJ. Inexistem elementos 

comprobatórios da conduta social do réu colhido em juízo, avaliados por 

fatores como: convívio social, familiar e laboral deixo de valorá-la. O 

motivo do crime é desconhecido. As circunstâncias do crime estão 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar que extrapole os seus 

limites. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não há 

que se falar em comportamento da vítima.À vista das circunstâncias 

judiciais analisadas, e levando em conta a pena prevista para o crime, fixo 

a pena-base em 10 (dez) meses de detenção, e multa no patamar de 50 

(cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do 

salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto 

no art. 60, do Código Penal. Na segunda fase de dosimetria de pena, 

constato a presença da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, e por 

isso, atenuo a pena em 02 (dois) meses, e em 10 (dez) dias-multa, ficando 

o sentenciado condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, e ao 

pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Não 

concorrem circunstâncias agravantes, e tampouco causas de diminuição 

e aumento de pena, razão pela qual torno a pena anteriormente imposta 

como definitiva. Condeno o acusado, ainda, à pena de suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da 

condenação.Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, e diante da natureza da pena imposta (detenção), fixo o 

regime aberto para cumprimento de pena, cujas condições de cumprimento 

serão estabelecidas em audiência admonitória, levando-se em conta que é 

notório não haver vagas em tal regime no Estado de Mato Grosso.Diante 

da existência de uma circunstância judicial negativa, que é grave, torna-se 

incabível na espécie a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, bem como a concessão de “sursis”. Concedo ao réu 

o direito de recorrer em liberdade, não havendo motivos para se decretar 

sua prisão preventiva, salvo se por outro motivo estiver preso.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por 

ter sido assistido por defensora dativa. Deixo de fixar indenização mínima, 

por não haver pedido expresso na denúncia, e tampouco elementos para 

aferir o valor.Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a à 

Vara de Execuções Penais;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral 

para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes. d)Oficie-se ao 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e ao Detran-MT, comunicando 

aos referidos órgãos sobre a suspensão do sentenciado de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo imposto 

nesta sentença, conforme dispõe o art. 295 do CTB).Por fim, fixo, a título 

de honorários à defensora dativa nomeada, Dra. Jéssica Rodrigues de 

Souza, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22870 –O, o valor de 09 (nove) 

URHs, quantia esta que leva em consideração sua efetiva atuação no 

feito. Expeça-se certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos 

Gaúchos/MT, 16 de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito
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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, Vânia Cristina Machado 

Blau, digitei.

Porto dos Gaúchos, 04 de outubro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento 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: 1000129-21.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

GIOVANI ULIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Porto dos Gaúchos - Mig Data: 09/11/2018 Hora: 13:30.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-37.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

AGNALDO VALDIR PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – Não opostos embargos, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; II – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; III – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); IV – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-95.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIS MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-85.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CALLEGARI (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

DESPACHO Vistos. Embora o processo esteja concluso para a elaboração 

da sentença, nota-se que apesar do sistema ter designado audiência de 

conciliação para o dia 25/05/2018 às 14h30min, não consta nos autos o 

termo de audiência, encaminhe-se os autos a Conciliadora deste Juizado 

Especial, para acostar nos autos o termo de audiência, ou caso não tenha 

sido realizado que designe audiência de conciliação conforme 

disponibilidade de sua pauta. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-80.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 
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ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000140-50.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-35.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000142-20.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000143-05.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 
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do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000144-87.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000146-57.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000147-42.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 
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Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35405 Nr: 1493-61.2012.811.0017

 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: Edson Pires de Souza

 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:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade ao 

autor EDSON PIRES DE SOUZA, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da distribuição da ação, 

consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que estabelece que, nesta 

hipótese, deverá ser considerada como data de entrada do requerimento 

administrativo a data do início da ação, para todos os efeitos legais. Ainda 

quanto as prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária pelo INPC no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o artigo 41-A na Lei 

8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da 

citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009).A correção monetária e os juros devem incidir na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39403 Nr: 211-17.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Dione Silva Gomes, Celirio Modesto 

Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Autos ID N.º 39403

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará em gozo de férias 

compensatórias no período compreendido entre 14/05/2018 a 25/05/2018, 

o qual foi devidamente autorizada a dispensa pela presidência do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso em 26/04/2018, restam prejudicadas as 

audiências designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 22/01/2019, às 

14h30min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 07 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37031 Nr: 936-40.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Gomes Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU PARCIAL 

PROVIMENTO, para sanar omissão. No mais, permanece a decisão como 

está lançada. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136149 Nr: 2278-81.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Monteiro dos Santos, Espólio de 

Antônio Monteiro dos Santos, Antonia Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte autora, Drs. Renato Chagas Correa da 

Silva e Cristiana Vasconcelos Borges Martins, para manifestarem-se 

sobre as certidões de fls. 49-50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 827-55.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Santos Souza, Felipe Evanoi Silva 

Souza, José Ozair Buchs, Adenilson Nilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente, por meio de patrono, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42822 Nr: 102-66.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT, Leuzipe 

Domingues Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho a seguir, intimo a parte exequente o advogado 

Takechi Iuasse para, manifestar-se nos autos requerendo o que de direito 

no prazo legal. Vistos em correição, etc. Feito em ordem. Sem impulso 

oficial.Adote a secretaria as providências necessárias.Cumpra-se.São 

Félix do Araguaia – MT, 06 de fevereiro de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20942 Nr: 1846-72.2010.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antunina Maria de Jesus

 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:

 Intimação do advogado da parte autora, para informar nos autos o 

recebimento dos valores constantes nos Alvarás de Levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1073-51.2015.811.0017

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ijakariru Karaja, AIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO CASTILHO DE MORAES 

- OAB:7247, Mylss Maria Vilela Guimarães - OAB:19401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora a manifestar-se sobre o documento 

juntado às fls. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35657 Nr: 1766-40.2012.811.0017

 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: Wagner Ferreira de Oliveira, Manoel Serpa Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton José de Oliveira, Izaque Santana Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT, Mario Takatsuka - OAB:43638/SP

 Vistos. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do documento 

que justifique a ausência da advogada dos autores. Ante as ausências 

registradas, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 16h35min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias. 

Advirto aos advogados das partes para que procedam em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhes informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do 

dia, da hora e do local da audiência designada. Intimem-se os requerentes. 

Saem os presentes pessoalmente intimados. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 526-50.2011.811.0017

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Froelich, Elvenete Maria Froelich, Canisio 

Froelich, Nilza de Alencar Froelich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué dos Santos, Honofra Gonçalves Teles 

dos Santos, Josué Fernando dos Santos, Antônio José dos Santos, 

Sirlene Lemes Monteiro, Jesus Rezende dos Santos, Maria Inês Lima 

Balestra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domício Camelo Silva - 

OAB:9068/GO, Tackson Aquino de Araújo - OAB:, Tackson Aquino 

de Araujo - OAB:7459

 INTIMAÇÃO DA D. Advogada THAÍS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

24.163-O para retirar os autos em Carga Rápida para fotocópias, 

conforme a decisão judicial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21058 Nr: 1962-78.2010.811.0017

 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: Hélio Fernandes da Silva

 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.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17078 Nr: 1846-43.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de RAIMUNDO ABREU LUZ.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 76), no mais, atente-se 

Sr. Gestor ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo ao Senhor Gestor o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137196 Nr: 615-63.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos.

Ante a manifestação de fls. retro, manifeste-se o digno Promotor de 

Justiça.

Às providências, voltando-me imediatamente conclusos na sequência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132492 Nr: 2208-98.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dias Costas, ADM, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Martins Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 
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Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a justificativa apresentada pela autora, remeta-se novamente os 

autos ao CEJUSC para designação de nova data para audiência de 

conciliação e mediação.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139888 Nr: 2385-91.2017.811.0017

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Silva Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ADELAIDE RIBEIRO FERNANDES, 

Cpf: 99146827153, Rg: 2443415-9, Filiação: Fabricio Rocha Fernandes e 

Cleonice Ribeiro Fernandes, data de nascimento: 05/08/1977, brasileiro(a), 

natural de Miranorte-TO, solteiro(a), doméstica, Telefone )66) 98457-1853. 

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. Cientificar a vítima de que nada a impede de requerer 

novas medidas protetivas, havendo justa motivação...

Sentença: Diante do exposto, REVOGO as presentes medidas protetivas e 

ante a cessação de sua necessidade e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Tomem-se as seguintes 

providências:1) Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 

2) Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada a impede de 

requerer novas medidas protetivas, havendo justa motivação;3) Dê-se 

ciência ao Ministério Público. 4) Por fim, com o trânsito em julgado, 

arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo-se 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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 03 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144544 Nr: 1659-83.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Eiji Tobisawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos cód. nº 144544

Execução da Pena

Réu Preso

Vistos.

PROCEDA a Serventia com a unificação das penas e a elaboração de 

novo cálculo, fazendo constar o regime atual, o tempo efetivamente 

cumprido, as interrupções, o restante da pena a cumprir, bem como os 

dias remidos e as frações, com as respectivas datas, concernentes aos 

benefícios da progressão de regime e do livramento condicional.

Para fins de remição pelo trabalho e pela leitura, observem-se os itens “a” 

e “b” da cota ministerial retro. Ademais, cumpra-se o requerido pelo 

Ministério Público nos itens “c” e “d”.

Em tudo sendo cumprido, dê-se vistas dos autos a Defesa do Reeducando 

e, após, ao MPE, ambos pelo prazo legal. Sem prejuízo, expeça-se o 

necessário para a realização da audiência admonitória designada para o 

dia 12 de Julho de 2018.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 29 de Junho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136191 Nr: 2312-56.2016.811.0017

 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: Milton Pereira Barbosa

 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:

 Vistos. Ante o noticiado pelo D. Advogado do Requerente, nos termos 

dos incisos IV e VI do artigo 485 do NCPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem julgamento de mérito, diante da perda superveniente do objeto 

desta ação. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41253 Nr: 1753-70.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clécio Bandeira Cruz, Raimundo Filho Bandeira 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente a manifestar-se sobre a certidão 

de fls. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8262 Nr: 933-32.2006.811.0017

 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 Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Ferreira Ribas, Wanda 

Nascimento Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Brzezinski da 

Cunha - OAB:17.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Intimar o advogado da parte autora a manifestar-se sobre a petição 

143-144, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134156 Nr: 906-97.2016.811.0017

 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): Liomar Fernandes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora, para informar o endereço atualizado 

do requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145291 Nr: 2071-14.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivânia de Moura Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Neto Arantes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito 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 sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145534 Nr: 2225-32.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Luiz Vendrusculo, Rosa Maria Tomazi Vendrusculo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Otávio Vendruscolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 14:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 142010 Nr: 148-50.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joemar Luz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yolete Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTA a demanda, sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências.São Felix do Araguaia/MT, 11 de 

setembro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ, 

em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 144923 Nr: 1847-76.2018.811.0017

 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: Leônidas Monteiro Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Fernandes Sousa Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, e § 5º do Código de Processo Civil.Considerando a inexistência 

de contraditório eis que até momento não houve a citação da Reclamada, 

deixo de condenar o Reclamante em honorários advocatícios. Eventuais 

custas remanescentes, a cargo da parte autora.P.R.I.C.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.São Felix do Araguaia/MT, 12 de setembro 

de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ, em Regime 

de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37366 Nr: 1275-96.2013.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RKK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliete Santana Matos - 

OAB:10.423, Hiran Leão Duarte - OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1275-96.2013.811.0017 (37366)

REQUERENTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

REQUERIDO: ROSIRENE KABIANARU KARAJÁ

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Consórcio Nacional 

Honda Ltda em face de Rosirene Kabianaru Karaja.

Aduziu o autor, na inicial, que celebrou Contrato de Alienação Fiduciária, 

tendo como garantia em alienação fiduciária o veículo motocicleta da 

marca HONDA tipo NXR 150 BROS ES MIX/FLEX, cor laranja, ano de 

fabricação 2012/2012, chassi 9C2KD0550CR308522.

 Afirmou que a parte requerida descumpriu com suas obrigações e 

encontrava-se inadimplente em 06 parcelas, vencidas a partir de 

07.12.2012, no valor de R$3.864,34.

Deste modo, requereu a busca e apreensão do bem, com sua imediata 

remoção e entrega ao fiel depositário por ele indicado.

 Com a peça exordial, vieram documentos (fls. 13/36).

À fl. 70 a parte autora pleiteou a extinção do feito em caráter de urgência, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos a desistência apresentada pelo autor, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Torno insubsistente a liminar de fls.37/39, recolhendo-se o mandado.

Após o trânsito, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

P.R.I.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144544 Nr: 1659-83.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Eiji Tobisawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Decisão, etc.Trata-se de executivo de pena do recuperando Célio Eiji 

Tobisawa, que atualmente cumpre pena no regime fechado, haja vista ter 

sido condenado em duas ações penais, conforme acórdãos de fls. 70 e 

289/299.A defesa do recuperando, em audiência de admonitória, com 

fundamento ao art. 36 da LEP, requereu a saída para trabalho externo, 

pois o recuperando é médico ortopedista (fls. 376/377). Outrossim, 

compartilho do entendimento de que o tempo de prisão provisória não pode 

ser desconsiderado para fins de obtenção dos benefícios da execução 

penal, dentre eles, o trabalho externo. Na hipótese, o reeducando cumpriu 

provisoriamente a pena de 2 (dois) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e 

oito) dias. Em vista disso, operada a unificação das penas, o prazo para 

concessão de novas benesses passa a ser calculado com base na pena 

total remanescente, qual seja, 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) 

dias, por conseguinte, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena se dará 

em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia. Tomando-se como marco 

inicial a data da prisão para início de cumprimento da pena (data da última 

prisão) - 17/08/2017 – o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena se dará 

em 18/09/2019. Ainda, considerando os 110 dias remidos, o pressuposto 

objetivo para o trabalho externo somente estará preenchido no dia 

31/05/2019.Constata-se, portanto, que no caso em comento não restou 

satisfeito o requisito objetivo, eis que não ocorreu o implemento do lapso 

mínimo de um sexto de cumprimento da pena.CONCLUSÃO:ISTO POSTO, 

não preenchido o requisito objetivo, indefiro o pedido de autorização para 

o trabalho externo, o que faço com fulcro no art. 37, caput, da Lei de 

Execução Penal. Com relação ao novo Cálculo de pena: Considerando nos 

novos relatórios de leituras (fl. 479/480) e atestado de dias trabalhos (fl. 

481/482), necessário se faz confecção de novo cálculo de pena. Assim 

sendo,
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31220 Nr: 2461-62.2010.811.0017

 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: Marinete dos Santos Rodrigues, DRdS

 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.

Trata-se de ação de pensão por morte proposta por DIVINA RODRIGUES 

DA SILVA em desfavor do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

À fl. 147, o causídico da parte autora, veio aos autos e manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito, requerendo assim seu 

arquivamento.

 Eis o breve relatório.

Decido.

 Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requerido à fl. 147.

Dispositivo

Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53493 Nr: 74-83.2014.811.0098

 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: Erivaldo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XPTOMT Umuarama de Empreendimento 

Imobiliário SPE LTDA, Atibaia Comércio, Exportação e Importação LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maraísa Fonseca Zancheta - 

OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra da Veiga - 

OAB:281.652/SP, Emmanuel Galli Baldini dos Reis - OAB:328.557/SP, 

Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás de Locio e Silva 

Cardoso - OAB:244.255/SP

 PROCESSO 74-83.2014.811.0098.

CÓDIGO 53493.

Vistos.

Defiro os pedidos de revogação dos advogados da parte requerida, 

conforme constam das fls. 233-244, respeitando-se os atos já praticados 

quanto às responsabilidades, direitos e obrigações.

Procedam-se com as devidas alterações e exclusões nos autos.

Notifique-se o requerido para promover a regularização de sua 

representação processual no prazo de 15 dias.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 13-91.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 55091Vistos, etc.(...)Desde lá, conforme se vê no 

detalhado relatório supra, foram envidados esforços e diligências por este 

juízo no sentido de procederem com o recambiamento, sempre com 

respostas de que estão providenciando, inclusive estipulando prazo, o 

que até o presente momento não foi concretizado.Conquanto a defesa 

esteja postulando pela espera do recambiamento do preso, para posterior 

apresentação de resposta à acusação válida, aduzindo nulidade por 

cerceamento de defesa, não há previsão para tal recambiamento, não se 

demonstrando suficientes o envio de diversos ofícios pugnando por 

providências da SEJUDH, os quais não tem tido a resposta esperada. Pois 

bem, o advogado Otávio Simplício Kuhn é nomeado (fl. 204), contudo, não 

pode imiscuir-se de tal responsabilidade, ressaltando-se que irá receber 

para tanto, devendo providenciar o necessário para a defesa do réu, ou 

seja, esse é seu múnus público. (...) No mais, a fim de evitar qualquer 

dúvida, dê-se nova vista ao advogado para, acaso entender necessário, 

proceder com complementação da resposta à acusação de fls. 235/244, 

no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, tendo em vista que a primeira notícia 

confirmatória do recambiamento do preso se deu no dia 06/11/2017 (fl. 

167), e no mesmo ofício também informaram-nos de que seria 

responsabilidade do SOE (Setor de Operações Especiais), até a presente 

data já decorreram quase 11 (onze) meses, ou seja, há desídias a serem 

apuradas. Assim, oficie-se à corregedoria da SEJUDH dando conta da 

presente situação para que tomem as providências que entenderem 

cabíveis.Oficie-se, novamente, à SEJUDH, enviando-lhes cópia da 

presente decisão, a fim de demonstrar a necessidade de urgência nos 

procedimentos a serem adotados para o recambiamento do preso, sob 

pena de incorrerem em responsabilidade administrativa, civil e 

criminal.Expeça-se o necessário.Nada sendo requerido, voltem-me 

conclusos para designação de audiência.CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA.Porto Esperidião/MT, 03 de outubro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 429-79.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcia de Jesus do Nascimento, Sara Cristina 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Peres Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição de REF 91 como embargos de declaração.

Trata-se de pedido objetivando sanar a omissão consistente no 

arbitramento de honorários advocatícios em prol da Advogada Dativa 

nomeada, ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca de 

Querência - MT.

Assiste razão à Embargante, de modo que fixo em 02 (dois) URH os 

honorários advocatícios em benefício da Advogada atuante.

 Certifique-se em seu favor. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59203 Nr: 2333-66.2018.811.0080
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS, JESSICA 

NERYS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de CONDENAR 

os acusados JÉSSICA NERYS DA SILVA e LUAN LAÉRCIO PEREIRA 

MATOS, ambos já qualificados nos autos, dando-os como incursos no 

artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. PASSO A DOSAR A PENA.Atento às 

diretrizes do artigo 59 do Código Penal e, em consonância com o disposto 

no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo a fixar a reprimenda penal.Em 

observância ao princípio da individualização das penas, passo a fixar a 

reprimenda separadamente para cada um dos réus. - DO ACUSADO LUAN 

LAÉRCIO PEREIRA MATOSO delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, 

prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 

500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.A culpabilidade 

com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos 

antecedentes, observo que o réu é primário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44643 Nr: 14-62.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

De acordo com a jurisprudência pátria, a prisão por débito alimentar é 

qualificada como medida de exceção, e só deve ser utilizada como ultima 

ratio.

De qualquer sorte, considerando-se as alegações do réu bem como a 

controvérsia acerca do pagamento das pensões alimentícias de pelo réu, 

determino seja intimada, pessoalmente, a genitora da menor para que 

informe se o executado vem efetuando regularmente as prestações 

alimentícias e em quais valores.

A Oficial de Justiça deverá consignar em certidão os relatos e 

observações pertinentes.

Juntada a certidão, tornem conclusos imediatamente para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30560 Nr: 554-86.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA PAULA SOUZA CAMPOS, AKILA PAULA 

SOUZA CAMPOS, MARCOS PAULO SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a partes Requerida, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

promova o pagamento das custas e taxas judiciais, conforme cálculo de 

ref. 18.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47390 Nr: 1291-16.2017.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 2) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO (pedido alternativo – alínea “c” da 

petição inicial), com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, para fixar os alimentos no montante de 30% do salário mínimo 

vigente, bem como para fixar a guarda compartilhada, adotando-se como 

base de moradia da criança o domicílio da genitora.Custas parte ré, 

observada a gratuidade de justiça, que neste ato defiro, ante a presumida 

hipossuficiência. Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado 

nomeado em 02 URH. Expeça-se o necessário.Ciência ao MP.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48409 Nr: 1728-57.2017.811.0080

 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: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:8556

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

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.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57941 Nr: 1686-71.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 

ALESSANDRO CAROLINO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da denúncia para 

o fim de CONDENAR os acusados ALESSANDRO CAROLINO DE JESUS 

OLIVEIRA e WELITON CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ambos já qualificados nos 

autos, dando-os como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, na 

forma do artigo 29 do Código Penal. PASSO A DOSAR A PENA.Atento às 

diretrizes do artigo 59 do Código Penal e, em consonância com o disposto 

no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo a fixar a reprimenda penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55436 Nr: 640-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: LAP, ÍRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido aduzido na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Custas pela 

parte autora, observada a gratuidade de justiça.Condenado a parte autora 

em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa. 

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62622 Nr: 3785-14.2018.811.0080

 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: SALETE TEREZINHA MIKOCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55923 Nr: 793-80.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDCO, MCDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Jane Stelle Beca Santos - OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO E DECIDO.Primeiramente, cumpre salientar que a obrigação 

alimentar decorre da lei, fundando-se no parentesco, nos termos do art. 

1694 do CC.A execução de alimentos pelo rito do artigo 528 do CPC 

configura meio coercitivo aplicável ao devedor em casos de 

inadimplemento da pensão alimentícia anteriormente fixada.De toda sorte, a 

prisão civil é medida excepcional e, no caso concreto, em que a parte 

autora requer o desconto dos alimentos diretamente na folha de 

pagamento, o decreto de prisão seria mais prejudicial à exequente, diante 

da possibilidade de perda do emprego pelos dias de cárcere.Portanto, 

deixo, por ora, de decretar a prisão civil do executado, bem como 

determino seja oficiado à empresa em que o executado labora para que 

efetue o desconto em folha de pagamento, nos termos do artigo 529 do 

CPC.Oficie-se para que se proceda o desconto em folha de 

pagamento.SECRETARIA: CONSTAR DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A 

CONTA BANCÁRIA FORNECIDA.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57361 Nr: 1411-25.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSBN, GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos 

(ressalvada a gratuidade da justiça deferida).

Expeça-se termo de guarda definitivo, conforme acordado.

Ciência ao MP.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62120 Nr: 3507-13.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEMES PIMENTEL, ELVIS JOSÉ LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Schettini Dantas - 

OAB:22.466/GO, Fabiane de Assis e Silva - OAB:26.450/GO, Rodrigo 

Paes Camapum Bringel - OAB:20.595/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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 de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58342 Nr: 1930-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO, Wilmar 

Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

Por ora, mantenho o indeferimento do pedido liminar, notadamente pela 

insuficiência de elementos probatórios a ensejar eventual alteração de 

entendimento deste Juízo.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

ESPECIFICAR AS PROVAS que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.
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Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42966 Nr: 2032-90.2016.811.0080

 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): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LINHARES FERREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o bloqueio positivo via BACENJUD, cumpra-se integralmente a 

decisão proferida à ref. 152.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60328 Nr: 2805-67.2018.811.0080

 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: CLAUDIOMAR CARVALHO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60008 Nr: 2654-04.2018.811.0080

 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: ALESSANDRA WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59178 Nr: 2321-52.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão (REF 14).

Aguardem os autos em cartório o decurso do prazo requerido.

Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem manifestação, intime-se a 

parte autora, via DJE, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito em caso de inércia.

Havendo manifestação de qualquer das partes, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59667 Nr: 2509-45.2018.811.0080

 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: Fnacisca Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).2) Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com base 
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nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente diante da 

escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a realização do 

trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58638 Nr: 2080-78.2018.811.0080

 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: JOÃO LITON PUTÊNCIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 3050-78.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Cumpra-se a decisão de REF 4, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15654 Nr: 283-82.2009.811.0080

 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: Daniel Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS (REF. 16).

 Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33422 Nr: 670-24.2014.811.0080

 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: Mario Eidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR

 Vistos.

Retifique-se no setor de distribuição o correto tipo de ação, visto que se 

encontra na fase de cumprimento de sentença.

Intimem-se as partes para ciência do resultado do julgamento do recurso, 

bem como do retorno dos autos.

Faculto eventuais requerimentos de ambas as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13709 Nr: 843-92.2007.811.0080

 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: Dorcelina Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15051 Nr: 1018-52.2008.811.0080

 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: EGIDIO SELFREDO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença 

lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve contradição no que diz respeito à 

decisão deste juízo frente às provas colacionadas pelo ora embargante.

Pede a correção do vício apontado e a reforma da sentença a fim de que o 

instituto requerido seja condenado ao pagamento do salário de benefício 

em favor da parte autora, haja vista que esta possuía carnês de 

recolhimento no RGP e não se trata de segurado especial.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 721 de 772



 Instado a se manifestar, o INSS permaneceu inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisados os autos, observo assistir razão ao embargante, haja vista a 

contradição contida no dispositivo da sentença.

 Assim, retifico parte do dispositivo da sentença, a saber: onde se lê: “[...] 

um salário mínimo por mês [...]”, leia-se “[...] um salário de benefício por 

mês [...]”.

 No mais, mantenho a sentença incólume.

 Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, para sanar a contradição 

existente, retificando-se a importância (salário de benefício) a ser paga 

pelo INSS em favor do autor.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimem-se. Às providências.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17253 Nr: 442-88.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em razão 

da concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS (petição 

juntada em 18/07/2017).

 Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14754 Nr: 723-15.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cassia Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12816 Nr: 1315-30.2006.811.0080

 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: Valdivino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se a sentença proferida por este Juízo à REF. 11.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17099 Nr: 285-18.2010.811.0080

 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: Amadeus Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13187 Nr: 280-98.2007.811.0080

 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: Rui Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a assinatura da requisição por este Juízo, com a 

comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a 

SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a 

autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância ao disposto 

no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31091 Nr: 1121-20.2012.811.0080

 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: MILTON DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 
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Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a petição da parte autora à REF. 29, intime-se o INSS, com 

envio dos autos, para manifestação.

 Com a vinda, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62691 Nr: 3818-04.2018.811.0080

 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: João Soares de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44662 Nr: 19-84.2017.811.0080

 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: EFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:5.048/MT, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19.014/MT

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62689 Nr: 3817-19.2018.811.0080

 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: Lídio Padilha de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49980 Nr: 2499-35.2017.811.0080

 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: MRLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em dez dias, comprovar o esgotamento dos 

meios de localização e efetivação da citação pessoal da requerida.

Ressalto que somente é cabível a citação ficta (por edital), mediante a 

constatação concreta da impossibilidade de localização da parte ré.

Aguardar decurso de prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59800 Nr: 2558-86.2018.811.0080

 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: EURIPEDES CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12645 Nr: 1149-95.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61871 Nr: 3392-89.2018.811.0080

 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: ROSILDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em observância ao artigo 329, inciso I, do CPC, acolho o aditamento à 

inicial proposto (REF. 8), deferindo o pedido de inclusão do referido pedido 

(reconhecimento de união estável).

 Cite-se a autarquia requerida para apresentação de contestação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59235 Nr: 2342-28.2018.811.0080

 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: SIRLEI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18551 Nr: 349-91.2011.811.0080

 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: NELSON RODRIGUES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59804 Nr: 2562-26.2018.811.0080

 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: JOSE RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42008 Nr: 1558-22.2016.811.0080

 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: SERGIO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a assinatura da requisição por este Juízo, com a 
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comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a 

SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a 

autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância ao disposto 

no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48825 Nr: 1998-81.2017.811.0080

 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: Maria Pereira de Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60405 Nr: 2835-05.2018.811.0080

 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: PEDRO LAURI KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para o fim de 

DETERMINAR seja cancelada a inscrição do nome do Autor dos órgãos de 

restrições, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), bem como 

para SUSPENDER os efeitos do protesto efetivado no Cartório 2º Ofício 

Notarial e Registral desta Comarca, com relação à CDA nº2017470563, até 

posterior deliberação.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 

(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).Cite-se a parte ré para 

apresentar contestação no prazo legal. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial, eventualmente.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55374 Nr: 623-11.2018.811.0080

 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: ERONDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação previdenciária proposta por Erondina dos Santos em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos já qualificados 

nos autos.

 A petição inicial foi instruída com os documentos necessários.

 Em audiência de instrução, verificou-se a litispendência deste feito com 

os autos de código 55375.

 É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 No caso, verifica-se que o processo deve ser extinto sem a apreciação 

do mérito da causa, em face da existência de vício insanável, senão 

vejamos.

O inciso V do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, prevê que o 

processo será extinto sem o julgamento de mérito quando ocorrer 

litispendência.

Extrai-se do sistema Apolo que a parte autora ajuizou esta demanda em 15 

de fevereiro de 2018 e, no mesmo dia, outra ação idêntica ao presente 

feito, sob código de n.º 55375.

 Note-se que as duas demandas possuem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido.

Nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Novo Código de 

Processo Civil, a extinção da presente ação é medida de rigor, em razão 

da litispendência constatada.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso V, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito da 

causa.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60770 Nr: 2963-25.2018.811.0080

 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: José Soares Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 3479-45.2018.811.0080

 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: Neusa Fernandes Almeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 
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conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17934 Nr: 1123-58.2010.811.0080

 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: Luiz Felix do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19083 Nr: 879-95.2011.811.0080

 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 Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no 

RE 631240 (repercussão geral), verifico que a hipótese dos autos se 

amolda à seguinte determinação:

"Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir".

Assim, tendo em vista que a parte autora formulou requerimento 

administrativo em data posterior ao ajuizamento da demanda, verifico que 

a concessão e implantação do benefício administrativamente é causa 

suficiente para perda superveniente do objeto da ação, por falta de 

interesse de processual.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Não há custas ou honorários advocatícios (gratuidade da justiça).

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36960 Nr: 982-63.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30929 Nr: 946-26.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se o julgamento do agravo de instrumento 

interposto.

 Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12876 Nr: 1400-16.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31514 Nr: 302-49.2013.811.0080

 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: Orlantina Rodrigues Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a manifestação da parte autora pelo julgamento 

antecipado da lide e a não oposição pela autarquia ré, intimem-se as 

partes para apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, iniciando-se pela parte autora.

Após, tornem conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 3829-33.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEVARE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CAMPOS VARNIERI - 

OAB:18116/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceder conforme Provimento específico de recolhimento de custas. Às 

providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2298-12.2018.811.0079

 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: EDEGAR PORSH, JACOB ALEXANDRE ALIEVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LAUREANO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

manifestação acerca da devolução de correspondência, juntada em 

06/09/2018, Ref: 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59109 Nr: 2759-81.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Miqueis Assis Souza, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 18 de outubro de 2018, às 15h (Horário de Mato Grosso).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior, LUISLEN DOS 

SANTOS RODRIGUES, Vergílio Nunes, DAVID SOUZA ANDRADES, 

Fernando de Freitas Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A, 

Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Nos termos da Legislação e Provimento nº 52/2007 - CGJ/MT, impulsiono o 

presente feito para reiterar a intimação ao patrono do acusado Esly 

Borges Massena Júnior para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS/MEMORIAIS, 

Ref: 245.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54902 Nr: 1072-69.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à recente prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas acerca da designação da audiência 

supramencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15731 Nr: 436-55.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS, JZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, KLEBER GOMES NASCIMENTO SENA - 

OAB:19.731 OAB/BA

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida em face de Wilson Martins Siriano e Jairo 

Zeni, devidamente qualificado, pela suposta prática do crime previsto no 

artigo 243 da Lei 8.069/1990.

 A denúncia foi recebida no dia 28 de julho de 2008 (p. 55).

Os Acusados devidamente citados apresentaram defesa prévia por meio 

de seus defensores (fls. 98/102 e 121/123).

Oitiva das testemunhas às fls. 204/205.

Com vistas dos autos, o ilustríssimo representante do Ministério Publico 

requereu extinção da punibilidade, em virtude da consumação da 

prescrição punitiva.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório. Fundamento.

Uma breve análise dos autos revela a existência de uma causa extintiva 

de punibilidade a impedir o prosseguimento do feito, qual seja, a 

prescrição.

Com efeito, o crime imputado ao Acusado, descrito no art. 243 da Lei 

8.069/1990, prevê como pena máxima 04 (quatro) anos de detenção.

Considerando que já transcorreu mais de 09 (nove) anos desde o 

recebimento da denúncia, último marco interruptivo, operou-se a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme dispõe o artigo 109, I, 

do Código Penal.

 Desta forma, por medida de justiça, a extinção da punibilidade é medida 

que se impõe.

Decido.

Isso posto, JULGO, por sentença, EXTINTA a PUNIBILIDADE de WILSON 

MARTINS SIRIANO e JAIRO ZENI, devidamente qualificado nos autos.

 Intime-se o Representante do Ministério Público.

 Transitada em julgado, comunique-se a sentença aos órgãos de praxe e, 

após, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.

Oficie-se, ainda, aos órgãos competentes, solicitando o recolhimento do 

mandado de prisão preventiva e, em sendo o caso, dê-se baixa no BNMP 

do CNJ.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21197 Nr: 821-95.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE SOUZA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Raimundo de Souza Moreira, devidamente qualificado, foi condenado em 

28 de maio de 2013 a uma pena de 01 (um) ano de detenção, substituída 

por uma pena de prestação pecuniária e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa no regime aberto, pelo delito de posse ilegal de arma.

Transitada em julgado a sentença para a acusação, o Representante do 

Ministério Público pediu a declaração da extinção de punibilidade do 

Acusado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Com razão o nobre Promotor de Justiça.

 Isso porque, ainda que não tenha sido expedida a competente guia de 

execução penal, ocorreu nos presentes autos a chamada prescrição da 

pretensão executória, também denominada prescrição da pena, da 

condenação ou da execução da pena, prevista no art. 110, caput, do 

Código Penal, in verbis:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença 

condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos 

fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o 

condenado é reincidente”.

No caso dos autos, tendo sido o sentenciado condenado a uma pena igual 

a 01 (um) ano de reclusão, o Estado teria o lapso temporal de 04 (quatro) 

anos, dentro do qual haveria de exercer o seu direito de executar a pena, 

consoante os termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal.

No caso da presente ação, o lapso temporal haverá de ser contado a 

partir do trânsito em julgado da r. sentença para a acusação (20/08/2013), 

tendo se expirado em 20 de agosto de 2017, restando, por conseguinte, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 727 de 772



configurada a prescrição.

 Decido.

Isso posto, DECLARO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

Raimundo de Souza Moreira, devidamente qualificado, em virtude da 

prescrição da pretensão executória, ex vi do disposto no art. 107, inc. IV, 

c/c arts. 109, V, e 110, caput, todos do Código Penal.

Notifique-se o Representante do Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações 

necessárias e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55098 Nr: 3071-41.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Paiva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:OAB-MT 13.607

 Processo nº 3071-41.2018.811.0052 – Código 55098

Vistos, etc..

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de JANDERSON PAIVA DE 

SOUZA por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do mesmo códex.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema 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).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54528 Nr: 2729-30.2018.811.0052

 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: Angelica Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marília Pereira, Prefeito Municipal de Rio 

Branco, Comissão do Processo seletivo Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54528Vistos etc., (...) . Assim, por todo exposto, CONCEDO A 

MEDIDA LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, de forma que 

DETERMINO à Autoridade Coatora que, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E 

OITO) HORAS, proceda com a imediata contratação da impetrante Angela 

Alves de Oliveira e DETERMINO a SUSPENSÃO do concurso edital 

002/2018 até o julgamento final do presente “mandamus.” Ressalte-se que, 

conforme prevê o artigo 26 da Lei do Mandado de Segurança, constitui 

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, nos termos do art. 330 do Código Penal, o não 

cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem 

prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei no 1.079/50. 

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.Ressalte-se que cabe as autoridades administrativas, NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DA NOTIFICAÇÃO DA MEDIDA 

LIMINAR, remeterão ao órgão a que se acham subordinadas e ao 

procurador que compete a representação judicial do Ente apontado como 

coator cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações 

e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a 

eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou 

abusivo de poder (artigo 9ª da Lei 12.016/2009).O feito deverá ter 

PRIORIDADE PARA JULGAMENTO, uma vez que foi deferida a medida 

liminar, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei do Mandado de Segurança. 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46537 Nr: 2149-34.2017.811.0052

 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: Paulo Cezar 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:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47245 Nr: 2573-76.2017.811.0052

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 2573-76.2017.811.0052 – Código 47245 Compete à parte 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação e medidas 

protetivas de urgência da Lei n. 11.340/06, dispondo do direito que lhe é 

garantido constitucionalmente, observados os requisitos da legislação 

processual.Isso posto e considerando o desinteresse no prosseguimento, 

REVOGO as medidas protetivas de urgência outrora deferidas e 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO o processo 

sem resolução de mérito, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º do 

NCPC c/c art. 3º do CPP.DETERMINO a intimação pessoal da vítima, 

oportunidade em que será notificada sobre o arquivamento do presente 

feito, SEM PREJUÍZO DE CONCESSÃO DE NOVA MEDIDA, CASO 

POSTULADA JUSTIFICADAMENTE.Deixo de condenar a parte no 

pagamento das taxas, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, diante da natureza da ação objeto da Lei n. 11.340/06, o 

disposto em seu art. 3º e art. 28, na Convenção de Belém do Pará, firmada 

para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, bem como na CRFB/88, a qual dispõe que as mulheres em situação 
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de violência devem ter livre acesso à justiça.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com o traslado de cópias reprográficas necessárias para 

os autos da ação penal, caso existente.Prescindível o Registro no caso – 

art. 317, § 4º da CNGC, “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 2534-45.2018.811.0052

 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: CFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC. 

DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar a expedição de 

ofício ao INDEA/MT (UNIDADE DE SALTO DO CÉU/MT) a fim de que se 

abstenha de promover a exclusão/movimentação de semoventes 

constantes no saldo atual de exploração em nome do requerido, isto é, 

215 (duzentos e quinze) animais, com idade entre 05 e 36 

meses;DETERMINO também que o INDEA/MT (UNIDADE DE SALTO DO 

CÉU/MT) encaminhe o cadastro do requerido, informando quando se deu 

sua inscrição no órgão, bem como o saldo de exploração até a data de 

06.06.2018;DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a 

qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos do CPC).INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, para a audiência conciliatória, e 

advirta as partes 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55098 Nr: 3071-41.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Paiva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:OAB-MT 13.607

 Processo nº 3071-41.2018.811.0052 – Código 55098

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 12, DETERMINO 

a intimação pessoal do réu para que informe se tem condições financeiras 

de constituir causídico ou, diante de hipossuficiência financeira, externar o 

desejo de patrocínio por defensor dativo neste feito, devendo o Sr. 

meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de dativo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53728 Nr: 2224-39.2018.811.0052

 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: Mário Anacleto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

07/11/2018 às 17:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51530 Nr: 916-65.2018.811.0052

 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: Alessandra Batista 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:

 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 dos embargos de declaração (referência 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48927 Nr: 3403-42.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nadia Ramos, João Vitor Ramos da Silva, Vitoria Ramos 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.Condeno as partes ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, 

porém, no tocante à parte autora suspendo sua exigibilidade, pelo prazo 

legal, eis que beneficiária da Justiça Gratuita.Tendo em vista a 

manifestação de ref. 20, REVOGO o ato de nomeação o Dr. Johannes 

Miranda Meira do múnus que foi incumbido. Em razão do trabalho 

desempenhado pelo defensor dativo, RATIFICO o valor de 4.400,25 

(quatro mil quatrocentos reais e vinte e cinco centavos). Expeça-se 

CERTIDÃO em favor do advogado.Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31795 Nr: 257-32.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nekcilia Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Autos n. 257-32.2013.811.0052 (Código: 31795)

 Vistos etc.,

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de NEKCILIA CORDEIRO DE OLIVEIRA.

Em sentença condenatória, o reeducando teve sua pena privativa de 

liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no 

pagamento de 04 (quatro) salários mínimos e limitação de final de semana.

Às fls. 59/64, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a conversão da pena 

restritiva de direito em privativa de liberdade, uma vez que o reeducando 

não teria adimplido totalmente a pena pecuniária, bem como estaria 

descumprindo condições atinentes à limitação de final de semana, fixadas 
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às fls. 48/49.

Às fls. 66/67, foi designada e redesignada audiência admonitória, 

entretanto, não fora analisado o pleito de conversão da pena restritiva de 

direito em privativa de liberdade.

Diante do exposto chamo o feito à ordem para determinar:

1- Cancelo a audiência admonitória designada à fl. 67;

2- Certifique-se, a secretaria da vara, se o reeducando cumpriu 

integralmente a pena pecuniária e as condições relativas à pena de 

limitação de final de semana;

 3- Certifique-se, a secretaria da vara, os procedimentos criminais, e seus 

respectivos crimes, distribuídos em desfavor do reeducando desde a 

realização da audiência admonitória (fls. 48/49).

4- Intime-se o reeducando do cancelamento da audiência, bem como para 

que informe se possui condições financeiras de constituir advogado, 

devendo o senhor oficial de justiça certificar a resposta.

5- Após, tendo em vista a alteração do Promotor de Justiça em nossa 

Comarca, vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que pugnar o que for de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2745 Nr: 1-36.2002.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 2005/63 – Código 2745

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (fls. 228/229) e deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta à acusação. 

Ademais, não informou endereço atualizado para posteriores intimações.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dra. ISABELA 

CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT n. 21711/O, para que atue 

como advogado(a) nesta ação, atento(a) 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.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51794 Nr: 1053-47.2018.811.0052

 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: Jarbas Bessa 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:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52313 Nr: 1324-56.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ribeiro de Souza

 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:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83270 Nr: 2551-44.2018.811.0032

 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: MDCDS, WR, WCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pleito de antecipação de tutela para efeitos de 

curatela provisória, conforme dispõe ao arts. 749 e 750 do CPC e, desde 

já, NOMEIO Maria da Conceição dos Santos para exercer o encargo de 

CURADORA PROVISÓRIA de Vanessa Conceição de Ramos, a fim de 

regularizar de cadastro/saques/requerimento de benefício assistencial ou 

previdenciário junto ao INSS e às instituições financeiras, bem como para 

atos negociais referentes ao patrimônio da curatelada. Intime-se a 

representante da interditanda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

assine o respectivo Termo de Compromisso de curadora provisória, para 

bem e fielmente cumprir o encargo, prestando contas de sua 

administração, na forma do artigo 1.774 do Código Civil.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste, 03 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81809 Nr: 1640-32.2018.811.0032

 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): WELLIGTON MAURICIO ALVES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a manifestar sobre a certidão de ref: 17, bem como 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19339 Nr: 327-22.2007.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Querubin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos.

Diante do que foi informado pelo denunciado e seu advogado nesta 

audiência, dou por justificada sua explicação, e revogo a decisão anterior 

que deu prosseguimento ao feito. Desta forma, determino a suspensão do 

processo, mediante o cumprimento das demais condições estipuladas, 
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quais sejam: 1. Comparecimento mensal em juízo, a ser realizado todo 

início de mês, entre os dias 1 à 5, iniciando-se no mês de novembro; 2. 

Não cometimento de novos crimes; 3. Não frequentar bares e boates; 4. 

Não se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem autorização do juízo.

 Aguarde-se em secretaria o cumprimento das condições pelo prazo de 2 

anos. Após, decorrido o prazo, remetam-se os auto ao MP.

Dispenso as testemunhas presentes. Solicitem-se as Cartas Precatórias 

que eventualmente tenham sido expedidas, sem cumprimento.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 1847-36.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REVOGO 

a prisão do acusado JOSE ROBERTO RIBEIRO, a fim de que seja 

imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Sirva-se o presente como ALVARÁ DE SOLTURA, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO, colocando-se o acusado em liberdade, se salvo 

por outro motivo estiver preso. Façam-se as intimações 

necessárias.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Rosário 

Oeste/MT, 03 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58077 Nr: 1999-21.2014.811.0032

 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: MARIA HELENA MARCIA DE ALMEIDA, MdA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mikael Aguirre Cavalcante - 

OAB:MT 9247

 Processo nº 1999-21.2014.811.0032Código nº 58077Vara 

ÚnicaVistos.Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c 

Alimentos intentada por MAYNA DE ALMEIDA, neste ato representada por 

sua genitora, Maria Helena Marcia de Almeida, em face de MARCIO 

RODRIGUES VIEIRA, todos já devidamente qualificados nos autos.A inicial 

foi recebida em decisão de ref. 03.Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação de mérito, sem preliminares.Impugnaçao à 

contestação lançada aos autos à ref. 18.Os autos vieram-me conclusos.É 

o breve relatório.Fundamento e decido.Nos moldes do art. 357 do CPC, 

passo ao saneamento do feito.As partes são legítimas e estão bem 

representadas.Pressupostos de denselvovimento válido e regular do 

processo atendidos.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando 

como ponto controvertido a paternidade da parte autora bem como o dever 

de prestação de alimentos pela parte requerida.Diante da necessidade de 

produção de prova pericial,DESIGNO o dia 29/10/2018, às 15h30min para 

coleta do material genético das partes e posterior realização do exame 

DNA, devendo as partes comparecder pessoalmente no dia e hora 

designado perante a Diretoria do Foro.Para tanto, proceda-se com a 

intimação pessoal dessas.Cumpridas todas as formalidades de estilo, 

remeta-se, com urgência, o material ao Laboratório Conveniado, para a 

realização do exame, esclarecendo no ofício de remessa, o grau de 

parentesco das pessoas fornecedoras dos padrões biológicos. A prova 

será custeada pela Diretoria do Foro e o vencido ressarcirá como custas 

processuais.Com o aporte do laudo, intimem-se as partes, para 

manifestarem no prazo de cinco dias.Por fim, determino a retificação da 

capa dos autos a fim de excluir a representante legal da parte autora uma 

vez que a mesma atingiu a maioridade, alcançando, portanto, capacidade 

plena para figurar em juízo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 13 de 

setembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75330 Nr: 2550-93.2017.811.0032

 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: ARIANE DOS SANTOS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:OAB/MT 15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do CPC.Ademais, REVOGO quaisquer medidas 

liminares ou antecipatórias de tutela que acaso tenham sido deferidas no 

respectivo processo.Condeno a parte autora às custas 

processuais.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 08 de agosto de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28266 Nr: 1147-02.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Bomdespacho Zark

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765, José Leandro dos Santos Oliveira - 

OAB:, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:OAB/MT 11.516, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT. , 

impulsiono estes autos e intimo o autor a fornecer os dados bancários - 

código do banco, nome do banco, agencia , Conta e CPF O CNPJ do titular, 

para expedição dos alvarás dos valores disponiveis nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9304 Nr: 144-90.2003.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFG, DdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre os documentos 

juntadoa aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62255 Nr: 1515-69.2015.811.0032

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de processo para apuração de ato infracional cometido pelo 

então adolescente GELSON CARLOS DA SILVA.

Contudo, após completar a maioridade, o mesmo foi condenado pela 

prática de outro crime (processo cód. 71856), a uma pena de mais de 29 

anos de reclusão, estando inclusive preso cumprindo provisoriamente a 

reprimenda, fato que, à evidência, é incompatível com a finalidade deste 

processo, não restando outra saída senão extinguir a presente ação por 

falta de interesse processual, diante da evidente impossibilidade de 

cumprimento do objeto.

Diante do exposto, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e determino o 
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imediato arquivamento destes autos, dando-se baixa no sistema.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69321 Nr: 2437-76.2016.811.0032

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENM(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461/O, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, vejo que deve ser chamado à ordem. 

Com efeito, já na audiência de apresentação (ref. 31), compareceu 

advogado privado em favor do adolescente. Contudo, sem qualquer 

decisão, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentar 

defesa prévia e prosseguir com demais atos na defesa do adolescente, o 

que, à evidência, causa tumulto e viola o princípio da ampla defesa, já que 

é direito de qualquer pessoa acusada, aí se incluindo os adolescentes que 

respondem processos por atos infracionais, ser defendido por advogado 

de sua confiança, o que não foi observado no caso.

Sendo assim, declaro nulo todos os ato praticados após a audiência de 

continuação, devendo-se intimar o advogado constituído em audiência, Dr. 

Bento Epifânio da Silva Filho, para apresentar defesa prévia, no prazo de 

03 (três) dias. Ressalte-se que, no caso de inércia do referido advogado, 

deverá o adolescente e seu responsável legal ser intimado pessoalmente 

para constituir advogado, ou informar a impossibilidade financeira, 

oportunidade em que os autos, aí então, serão remetidos à Defensoria 

Pública para prosseguimento do feito na defesa do adolescente.

Dispenso, por ora, a oitiva das testemunhas presentes.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84336 Nr: 3064-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Rosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Diamantino-MT - OAB:

 Vistos.

 Devidamente cumprida, devolva-se a missiva para o juízo deprecante com 

as formas de estilo.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 1917-48.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Eduardo Campos dos Santos, Valclei 

de Jesus Conceição, Lucas dos Santos Gomes Cardoso, Arilson de 

Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Vistos.

Inicialmente, DETERMINO que seja dado cumprimento ao primeiro parágrafo 

do despacho de ref. 65.

Ademais, renove-se a intimação da defesa dos réus Lucas dos Santos e 

Valclei de Jesus para que apresentem defesa prévia, sob pena de 

expedição de ofício à OAB para apuração de falta funcional.

Decorrido o prazo sem manifestação da defesa, encaminhem-se os autos 

à DPE para patrocínio dos interesses dos réus em comento.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27340 Nr: 1829-88.2010.811.0032

 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: Judith Marcina Dias

 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:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que a requerente Judith Marcina Dias, procedeu o 

agendamento da entrevista junto ao INSS, conforme faz prova o 

documento de fls. 161, determino, no prazo de 15 (quinze), a juntada da 

decisão da Previdência Social acerca do pedido de Aposentadoria por 

Idade Rural, sob pena extinção do processo.

estilo.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53313 Nr: 1422-77.2013.811.0032

 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: Teresinha Simon dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para fim de DECRETRAR o divórcio de TERESINHA SIMON 

DOS SANTOS e JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS.Por conseguinte, JULGO 

EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito e determino a expedição 

de ofício ao Cartório competente para a respectiva averbação do divórcio, 

bem como a alteração do nome da requerente de TERESINHA SIMON DOS 

SANTOS para TERESINHA SIMON, o qual compreende seu nome de 

solteira.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Sem custas.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22585 Nr: 1831-29.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCL, ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Almeida Vargas 

Nunes - OAB:OAB/MT 10.220, Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28353 Nr: 1234-55.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Elias Daher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN ELIAS DAHER, Cpf: 

00743666887, 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: 11/07/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de WILLIAN ELIAS DAHER, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8337/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 16.666,14 - Valor Atualizado: R$ 16.666,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que a(s) parte(s) 

requerida(s) encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, conforme se 

depreende dos autos, a(s) parte(s) requerente(s) requer a expedição de 

citação editalícia, com o fito de dar regular prosseguimento ao 

processo.Pois bem. Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código 

de Processo Civil, determino a citação por edital em nome da(s) parte(s) 

requerida(s), com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 8º, IV, da 

Lei nº 6.830/1980.Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento 

espontâneo da parte requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria 

Pública Estadual para atuar na função de curadora especial, devendo os 

autos serem encaminhados ao mencionado órgão para 

manifestação.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, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 04 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53586 Nr: 1693-86.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustria Rosário LTDA, Alice Maria 

Strieder Lang, Juraci Luiz Strieder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROINDUSTRIA ROSÁRIO LTDA, CNPJ: 

05472622000136, atualmente em local incerto e não sabido ALICE MARIA 

STRIEDER LANG, Cpf: 70349363900, Rg: 4.326.136-3, brasileiro(a), 

viuvo(a) e atualmente em local incerto e não sabido JURACI LUIZ 

STRIEDER, Cpf: 43526187991, Rg: 844.179, Filiação: Leo João Strieder e 

Lucia Strieder, data de nascimento: 10/04/1960, brasileiro(a), natural de 

Giruá-RS, casado(a), técnico agrícola, Telefone 6533561519. 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: 19/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AGROINDUSTRIA ROSÁRIO 

LTDA, ALICE MARIA STRIEDER LANGE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8397/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 6.983,76 - Valor Atualizado: R$ 6.983,76 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que a(s) parte(s) 

requerida(s) encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, conforme se 

depreende dos autos, a(s) parte(s) requerente(s) requer a expedição de 

citação editalícia, com o fito de dar regular prosseguimento ao 

processo.Pois bem. Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código 

de Processo Civil, determino a citação por edital em nome da(s) parte(s) 

requerida(s), com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 8º, IV, da 

Lei nº 6.830/1980.Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento 

espontâneo da parte requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria 

Pública Estadual para atuar na função de curadora especial, devendo os 

autos serem encaminhados ao mencionado órgão para 

manifestação.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, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 04 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55668 Nr: 576-26.2014.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Rosário Oeste (Laboratorio do 

Centro de Referencia)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

Mato Grosso - CRF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Mendes dos 

Santos Souza - OAB:oab/mt 9471

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

os Embargos à Execução opostos para fim de DETERMINAR o 

arquivamento da Execução Fiscal tombada sob o Cód. 54034, o que faço 

com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Civil.Deixo de proceder à 

remessa necessária uma vez que o valor é inferior a 100 salários mínimos, 

ex vi do art. 496, § 3º, III do CPC.Transitada em julgado, 

arquive-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-57.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do 

Processo:1000372-57.2017.811.0032 EXEQUENTE: RAIMUNDO 

FRANCISCO DOS SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A Vistos. Intime a parte 

requerida para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao petitório 

acostada no autos sob Id. N° 11437463, 12188914. Providencie a 
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secretaria do Juizado a habilitação do patrono constante no Id. 

N°13465906. Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83240 Nr: 1870-45.2017.811.0053

 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: EVELYN PAULA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de REINALDO SILVEIRA BUENO, 

REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO, QUITÉRIA MARIA DUCA DE ANDRADE 

SILVA, MARIA TEREZA SILVEIRA BUENO, ANA MARIA SILVEIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphaela Passos Bueno - 

OAB:20.891/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de ref. 21.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação tal como postulado, bem como 

cumpra-se a decisão de ref. 17.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78506 Nr: 1676-79.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ GALDINO DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro de Carvalho - 

OAB:7015-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Ref. 70: Em que pese os argumentos da parte Autora, INDEFIRO o pedido 

de expedição de RPV para recebimento do crédito exequendo.

 Explico. Com a vigência da Lei Estadual n.º 10656/2017, reduziu-se o 

valor a ser pago pelo Estado, suas autarquias e fundações em 

indenizações decorrentes de decisões judicias transitadas em julgado.

 A referida Lei estabelece ainda, em seu artigo 5º, que as RPVs cujo 

trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido antes de sua entrada em 

vigor, observarão o limite de 70 UPFs, vejamos:

 “Art. 5º As requisições de pequeno valor cujo trânsito em julgado da 

decisão tenha ocorrido antes da entrada em vigor desta Lei observarão o 

limite de 70 (setenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - 

UPFs/MT.”

 Ou seja, somente poderão receber mediante RPV a importância de, no 

máximo, 70 UPFs/MT, que atualmente corresponde a R$ 9.536,10 (nove mil 

quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos), assim, inviável tal pedido.

Por outro lado, no tocante aos honorários advocatícios contratuais, 

DETERMINO a intimação do causídico para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se esclarecendo a opção pela manutenção do RPV expedido 

em ref. 66, ou seu cancelamento para expedição de Precatório, eis que o 

valor montante (honorários sucumbenciais + honorários contratuais) 

ultrapassa o valor previsto para expedição de RPV.

 Outrossim, INDEFIRO o pedido de bloqueio online do débito relativo aos 

honorários de sucumbência (ref. 72), considerando que o pagamento via 

RPV encontra-se em trâmite, conforme ref. 66.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86896 Nr: 1158-21.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSÉ FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo data para audiência de conciliação em 27 de novembro de 2018, 

às 11h30min.

 CITEM-SE a parte Requerida no endereço acostado nos autos, do teor da 

presente demanda, para comparecer na audiência de conciliação acima 

designada, bem como, se infrutífera e ou frustrada, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, 

com as advertências do art. 344 do CPC, observado, no que couber, o 

disposto no art. 183 do CPC.

Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos, 

consoante dispõe o art. 334, CPC.

Caso haja desinteresse na realização da audiência, deverá a parte 

requerida, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.

Cientifiquem, na mesma ocasião, as partes que, o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86928 Nr: 1168-65.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R A NOVAIS DE ARAUJO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 455,00 (QUATROCENTOS E 

CINQUENTA E CINCO REAIS) – PARA TANTO O AUTOR DEVERÁ 

ACESSAR O SITE DO TJMT > EMISSÃO DE GUIAS ONLINE > DILIGENCIAS 

>  G U I A  D E  C O M P L E M E N T A Ç Ã O  - 

HTTP://ARRECADACAO.TJMT.JUS.BR/#/GUIA/DILIGENCIA/COMPLEMENTA

CAO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84202 Nr: 15-94.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAELLA ROCHA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 465,00 (QUATROCENTOS E 

SESSENTA E CINCO REAIS) – PARA TANTO O AUTOR DEVERÁ ACESSAR 

O SITE DO TJMT > EMISSÃO DE GUIAS ONLINE > DILIGENCIAS > GUIA DE 

C O M P L E M E N T A Ç Ã O  - 

HTTP://ARRECADACAO.TJMT.JUS.BR/#/GUIA/DILIGENCIA/COMPLEMENTA

CAO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 734 de 772



 Cod. Proc.: 87723 Nr: 1509-91.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANNA KELLY DA SILVA COSTA 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ANGULO - 

OAB:19028/O

 Intimação da parte requerente para que, no prazo legal, apresente a 

impugnação a contestação proferida nos autos, ref: 29.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011982-73.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADEUNAL RUFINA DA SILVA (REQUERENTE)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 4 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-69.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 4 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010619-80.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO ALEX PINTO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 4 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16115 Nr: 1863-47.2007.811.0039

 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): HÉLIO CABRAL MENDONÇA, JOSÉ 

APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, APARECIDO ANSELMO GERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, 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.: 89927 Nr: 2607-56.2018.811.0039

 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: VODSA, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, 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 dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 2234-64.2014.811.0039

 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: NEIVA DE BRITO VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 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 Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 248-56.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL SANTA IZABEL LTDA., 

EDSON LOUIZ ANTONIASSI, MARIA ISABEL RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - 

OAB:4914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20709 Nr: 916-22.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMOEDA LEILÕES PROMOÇÕES S/C. LTDA., 

ELTON QUEIRÓZ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito retro, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo 

legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53103 Nr: 885-60.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DE OLIVEIRA - ME, ROBSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB 

PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY B. RAMOS T. 

LEITE - OAB:OAB/MT 18.653, FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - 

OAB:OAB/MT 20.852/A, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

13.603/A

 AUTOS Nº 885-60.2013.811.0039

CÓDIGO 53103

Vistos em Correição.

Defiro o pleito retro.

A exequente peticionou para que seja averbado no prontuário do veículo a 

restrição judicial, através do sistema RENAJUD em nome da parte 

executada (ROBSON DE OLIVEIRA – CPF N. 496.147.541-68), ROBSON DE 

OLIVEIRA-ME (CNPJ n. 01.877.469/0000-76).

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

 Dito isso, DEFIRO o requerimento apresentado pela parte exequente, qual 

seja, a restrição judicial de veículos gravados em nome da parte 

executada pelo sistema RENAJUD.

Para tanto adoto as seguintes medidas judiciais:

1) DEFIRO a restrição judicial de veículo gravado em nome da parte 

executada pelo sistema RENAJUD;

2) Outrossim, juntam-se as baixas pelo sistema RENAJUD, em anexo;

3) Por fim, intime-se a parte devedora para que pague os honorários 

advocatícios fixados na quantia de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), 

no prazo 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

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.: 66784 Nr: 86-12.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Intimação do advogado do requerido para se manifestar acerca da 

certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23211 Nr: 834-54.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 1120-90.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATÁLIA DE OLIVEIRA MILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818

 Intimação do (a) advogado (a) da requerida para se manifestar acerca do 

cálculo de pena retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12349 Nr: 91-83.2006.811.0039

 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: MDST, DDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - OAB:MT 

11.135, KARINE MICHELE GONÇALVES - OAB:DEFENSORA PÚBLI, 
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NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17029 Nr: 233-19.2008.811.0039

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉCD, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MÉRCIA 

VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20678 Nr: 838-28.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON GASTORINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20911 Nr: 1091-16.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA PAZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação 

Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE BORGES - 

OAB:169782, ROBERTO CARDONE - OAB:196924-SP

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21175 Nr: 1360-55.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÔNCIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADIMILSONLEITE PAESANO - 

OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21230 Nr: 1426-35.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE 

CAMPOS-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON A. RUZZA - 

OAB:49.270-SP

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22978 Nr: 599-87.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA SOUZA DE ASSUNÇÃO STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50894 Nr: 760-29.2012.811.0039

 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: TEREZA PATEIS LUZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52050 Nr: 1968-48.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARIA MOURA DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:MT 15353, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52166 Nr: 2089-76.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MOREIRA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE VILHENA 

LTDA-ME, LABAJOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 626-65.2013.811.0039

 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: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI CERETTA-ME, GILNEI CERETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:MT-8014, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:MT 14393, WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - 

OAB:21095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 735-79.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON OLIVEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56073 Nr: 1013-46.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDS, AGDS, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 1193-62.2014.811.0039

 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: OLIENE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17297 Nr: 654-72.2009.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONEY GIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 654-72.2009.811.0039 Código 17297

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: CLAUDIONEY GIL DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Claudioney Gil dos Santos, Cpf: 00373751133, 

Rg: 1.553.754-4 SSP MT Filiação: Valdionor Gil dos Santos e de 

Sebastiana Maria dos Santos, data de nascimento: 14/06/1983, 

brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, convivente, auxiliar de serviços 

gerais, Endereço: Rua Lourenço Peruchi, Nº 315, Bairro: Jardim Peruchi, 

Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT, ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40, (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), bem com taxa judiciaria valor de R$ 134,24, (cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, 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, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. .

 Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciária, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de outubro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76812 Nr: 741-47.2017.811.0039

 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 S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO FERNANDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88323 Nr: 1790-89.2018.811.0039

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA MAZETE JUSTIMIANO

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90372 Nr: 2854-37.2018.811.0039

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. T. PRONI - FRUTAS E VERDURAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE 

R$ 1.830,00 (HUM MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS), CONFOME 

PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86366 Nr: 827-81.2018.811.0039

 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: ANTONIO SOUZA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86366 Nr: 827-81.2018.811.0039

 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: ANTONIO SOUZA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86612 Nr: 956-86.2018.811.0039

 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: LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63263 Nr: 1298-05.2015.811.0039

 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: ANGELA MARIA BERTACO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85958 Nr: 600-91.2018.811.0039

 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: SEBASTIÃO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84995 Nr: 164-35.2018.811.0039

 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: MURILO AUGUSTO ALVES LESSI, JANAINA DE 

MEDEIROS CAMPOS LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA 

GONÇALVES BARBOSA - "DE CUJUS", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:2515, MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62362 Nr: 993-21.2015.811.0039

 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: ESMAEL ANCELMO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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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

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60720 Nr: 497-89.2015.811.0039

 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: NILZA MARIA RAMOS

 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

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67142 Nr: 220-39.2016.811.0039

 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: TARCISIO DE JESUS ANGELO, ANITA ALMORONE DE 

AZEVEDO ÂNGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA - DE CUJUS, 

ORMINDA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70963 Nr: 1613-96.2016.811.0039

 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: GEANCARLOS DE ARRUDA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70839 Nr: 1556-78.2016.811.0039

 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: MARIALVA LINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87431 Nr: 1341-34.2018.811.0039

 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: EDNA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA XAVIER DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75514 Nr: 242-63.2017.811.0039

 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: LUCINEIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83203 Nr: 4042-02.2017.811.0039

 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: BRUNA CARLA SALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83805 Nr: 4364-22.2017.811.0039

 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: APARECIDA MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71177 Nr: 1735-12.2016.811.0039

 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: LENI BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68981 Nr: 864-79.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041

 Intimação do advogado do requerido para se manifestar acerca do cálculo 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79537 Nr: 2081-26.2017.811.0039

 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: ENMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENM-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2081-26.2017.811.0039

CÓDIGO 79537

 Vistos.

 Primeiramente, defiro a juntada de substabelecimento conforme requerido 

às fls.33/34.

Ademais, habilite-se nos autos o patrono RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA, 

OAB/MT nº 17980A, OAB/MT 18.387, conforme requerido às fls.35/36.

No mais, intime-se pessoalmente o inventariante para que no prazo de 15 

(trinta) dias, manifeste-se nos autos em relação à pessoa mencionada em 

petição retro.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 2378-04.2015.811.0039

 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: AGACI CORREIA ARAÚJO, MARIA JOSÉLIA VILLERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, NILZE JOSÉ 

DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o urbano 

situado no Lote 5 da Quadra 24, no Loteamento denominado NÚCLEO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, neste município, com a área de 

312,50 metros quadrados; havido conforme a Matricula 4.591, do Livro nº 

02, de acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de 

Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos – MT, em favor dos requerentes.Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 1751-97.2015.811.0039

 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: JAIME MONASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO SOUZA PINTO, HELENA 

MARCIA DE SOUZA FAVA PINTO - DE CUJUS, MANUELA FAVA SOUZA 

ROSANEZ, MARINA FAVA SOUZA PINTO, LAURA FAVA SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1751-97.2015.811.0039.

Código nº. 64504.

Vistos em correição.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, por meio de Carta 

Precatória no endereço arrolado pelo Oficial de justiça em ref. 39, para 

que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79537 Nr: 2081-26.2017.811.0039

 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: ENMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENM-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se acerca do cumprimento do mandado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88737 Nr: 1943-25.2018.811.0039

 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: MDFBE, SBE, RBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de 

referencia nº. 4, determinando a expedição do competente alvará para 

alienação/transferência do bem móvel Honda CG 125 TITAN, ano 

1999/1999, vermelha, placa JZB5787, Renavam 00721248729.No mais, 

permanece inalterada a sentença vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São 
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José dos Quatro Marcos/MT, 04 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61456 Nr: 722-12.2015.811.0039

 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: MARIA DE FÁTIMA CAETANO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 1059-98.2015.811.0039

 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: JOSÉ ONÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0, 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63575 Nr: 1389-95.2015.811.0039

 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: DIONISIO DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87990 Nr: 1616-80.2018.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉMC, GKRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, 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 dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89500 Nr: 2355-53.2018.811.0039

 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: OMDSN, DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, 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 dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87607 Nr: 1427-05.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869

 AUTOS Nº 1427-05.2018.811.0039CÓDIGO 87607Vistos em correição.O 

Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de SIDNEY 

FRANÇA DA SILVA, a qual foi devidamente recebida em ref. 05.O réu fora 

devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, nos 

termos do art. 396-A do CPP, não alegando qualquer preliminar ou matéria 

que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntaram 

documentos novos (ref. 20). DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

(art. 399 do CPP) para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 

31 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 15H00MIN., oportunidade em que serão 

ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e 
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interrogado o réu.Intime-se/requisite-se os acusados.Intimem-se a vítima e 

as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, 

todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam função pública, na 

forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de 

expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias 

para sua devolução. Advirto que a sua expedição não implica na 

suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do 

CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das 

peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se com URGÊNCIA, por se tratar de processo envolvendo réu 

preso.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de setembro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60066 Nr: 308-14.2015.811.0039

 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: ZANANDRA APARECIDA DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61934 Nr: 877-15.2015.811.0039

 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: MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89464 Nr: 2334-77.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CASSIA BARRETOS PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que se expeça o competente alvará judicial ao Cartório de 1º 

Oficio de registro de Imóveis, deste município de São José dos Quatro 

Marcos/MT, determinando a autorização para a Sra. Daniele Cássia 

Barretos Peruchi a assinar como representante do menor Heitor Barretos 

Peruchi, na celebração da escritura pública de compra e venda.Outrossim, 

após a validação do negócio jurídico DETERMINO a avaliação judicial do 

imóvel para se aferir se a compra e venda do imóvel realizada entre o 

ascendente e o outro descendente causará algum tipo de prejuízo à 

criança HEITOR BARRETOS PERUCHI, bem como que, a requerente 

DANIELE CASSIA BARRETOS PERUCHI e ODAIR PERUCHI sejam intimados 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, prestarem contas, sob pena de serem 

responsabilizados pelos danos patrimoniais que eventualmente causarem 

ao infante, nos termos do art. 1.752, 1ª parte c/c art. 1.755, ambos do 

Código CivilCiência da decisão ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89726 Nr: 2485-43.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT, ALESSANDRO CASADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 que será realizada entre os dias 07 a 16 de setembro de 2018, no Parque 

de Eventos ‘Manoel Paulino’, neste município de São José dos Quatro 

Marcos/MT.Com a inicial vieram aos autos os documentos.O , DEFIRO o 

pedido inicial para AUTORIZAR a realização da Festa do Peão, 

denominada ‘21ª Expomarcos’, que será realizada entre os dias 07 a 16 de 

setembro de 2018, no Parque de Eventos ‘Manoel Paulino’, neste município 

de São José dos Quatro Marcos/MT, mediante as seguintes condições, 

além das já requeridas pelo Parquet:1) As crianças e adolescentes 

somente poderão entrar e permanecer no evento acompanhados dos pais 

ou responsáveis legais;2) É livre a frequência e entrada de pessoas com 

idade superior a 18 (dezoito) anos de idade, bem como a venda e o 

consumo de bebidas alcoólicas para os mesmos;3) É terminantemente 

vedada a venda ou distribuição gratuita de bebidas alcoólicas ou 

substâncias semelhantes e outras que causem dependência física ou 

psíquica, às crianças e aos adolescentes;4) O requerente deverá 

providenciar rigorosa fiscalização interna, de modo a garantir o não 

fornecimento de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, 

identificando e comunicando imediatamente às autoridades, caso terceiras 

pessoas sejam flagradas fornecendo tais espécies de bebidas a crianças 

e adolescentes dentro do local do evento, sob pena de responsabilidade 

exime o requerente de adotar as demais providências na seara 

administrativa para a realização do evento, tais como a expedição de 

Alvará junto à Polícia Militar e Civil;8) Sejam observadas as disposições 

previstas na Lei nº. 10.519/2002.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 

com validade, tão-somente, para a realização do evento acima 

mencionado, transcrevendo-se todas as condições impostas na presente 

decisão.Dê-se conhecimento desta autorização ao Conselho Tutelar, 

Agente da Infância e Juventude e as Polícias Civil e Militar para as 

providências necessárias.Após, ciência ao Ministério Público e 

arquive-se.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78906 Nr: 1734-90.2017.811.0039

 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: SIDNEI DA SILVA BIAZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que em atendimento a determinação judicial, foi 

designado o dia 09 de novembro de 2018 as 09:00 horas, para a 

realização da pericia médica nos presentes autos.

São José dos Quatro Marcos/MT 11/09/2018

Gilson da Silva Martins

Gestor Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65279 Nr: 2023-91.2015.811.0039

 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: VERA LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA

 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:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que em atendimento a determinação judicial, foi 

designado o dia 09 de novembro de 2018 as 10:00 horas, para a 

realização da pericia médica nos presentes autos.

São José dos Quatro Marcos/MT 11/09/2018

Gilson da Silva Martins

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72631 Nr: 2503-35.2016.811.0039

 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: ELI MUNIZ DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 2503-35.2016.811.0039

CÓDIGO 72631

Vistos em correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62483 Nr: 1034-85.2015.811.0039

 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: ANIBAL RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1034-85.2015.811.0039

CÓDIGO 62483

Vistos em correição.

Considerando a manifestação da parte requerente à ref. 63, oficie-se ao 

Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 (trinta) dias 

à implantação do benefício concedido em favor da parte autora, bem como 

junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o 

empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do benefício 

concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, considerando que fora interposto recurso de apelação à ref. 60, 

intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos 

do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72686 Nr: 2529-33.2016.811.0039

 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: MIRIAN VILELA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2529-33.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 72686.

Vistos em correição.

O embargante opôs embargos de declaração em referência a decisão 

referência 59, aduzindo, em síntese, haver contradição no citado comando 

judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois trata-se de uma execução frustrada e que não obteve 

seu êxito total, uma vez que a embargante deseja a conversão de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez.

Entretanto, cofnrome juntada de laudo pericial, a parte embargante foi 

diagnosticado com “incapacidade laboral total e temporária”, estando de 

acordo com a sentença proferida.

Isto posto, rejeito os presentes embargos, por não se sustentar em 

nenhum dos motivos autorizadores para seu acolhimento, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57716 Nr: 1956-63.2014.811.0039

 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: LIDILENE DE JESUS MELO

 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: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 744 de 772



 Vistos em correição.

 Tendo em vista os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

manejados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, às fls. 165/167, 

cientifique-se a parte autora, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83274 Nr: 4084-51.2017.811.0039

 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: YRY, RENATA ROSSIGNOLI FLORES, MÁRCIO GABRIEL 

YAKABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da sentença de 

referencia nº. 17:“As custas e despesas processuais remanescentes 

ficarão a cargo da parte autora”.No mais, permanece inalterada a 

sentença vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 17 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73825 Nr: 3048-08.2016.811.0039

 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: ANA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dê-se vista a parte requerente para querendo apresentar contrarrazões, 

na sequência encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1° Região, com nossas homenagens de praxe.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56923 Nr: 1607-60.2014.811.0039

 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: INÊS BASSI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHMIDT - 

OAB:8091

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90605 Nr: 2966-06.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SILVEIRA, MARIA TERESINHA 

GALBIATTI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROTECA AGRO-FLORESTAL LTDA - 

EMPREENDIMENTOS RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 90605

Vistos em Correição.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, conforme arts. 513, 

§2°, I e 523 ambos do CPC, para pagar o débito consoante a exordial, no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69648 Nr: 1113-30.2016.811.0039

 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: ANATÓLIO HORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da sentença de 

referencia nº. 58:“(...)CONCEDER o benefício de Auxílio Doença a 

requerente consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do 

requerimento administrativo, ou seja, 30.01.2014, devendo ser observada 

a prescrição quinquienal.”.No mais, permanece inalterada a sentença 

vergastada, após, intime-se a requerida para comprovar o cumprimento na 

integra da r. decisão proferida.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86413 Nr: 861-56.2018.811.0039

 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: JUSCELINO RICARDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade 

ajuizada por Juscelino Ricardo do Nascimento, em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados.Juntou 

documentos em folhas nº. 9/136.O feito teve seu trâmite normal, contudo 

noticiou o falecimento do Sr. Juscelino Ricardo do Nascimento, conforme 

declaração de óbito acostada à fl. 150 pugnou pela extinção processual, 

com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC.É o sucinto relato.Fundamento e 

decido.Tendo em vista que foi noticiado o falecimento do requerente, Sr. 

Juscelino Ricardo do : Áurea Brasil, Data de Julgamento: 13/02/2014, 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014). 

(Destacamos).Isto posto, extingo o presente feito, sem resolução do 

mérito, com espeque no artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, 

tornando sem efeito a liminar concedida na espécie.Condeno em as custas 

e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, porém, suspende os efeitos da condenação 

tendo em vista que o requerente é beneficiário da justiça 
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gratuita..Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 22 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66577 Nr: 50-67.2016.811.0039

 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: JOELMA DE SOUZA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI ALVES PEREIRA, JOÃO MANOEL DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 50-67.2016.811.0039

CÓDIGO 66577

Vistos em correição.

Os presentes autos demandam análise aprofundada, de modo que serão 

analisados em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, cujo plano de 

trabalho será elaborado no termo de correição, consoante art. 21, inciso 

V, da CNGC/TJMT.

Finalizada a correição, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75520 Nr: 247-85.2017.811.0039

 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: FUNERÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:14552, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, 

WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO SARTORI - 

OAB:24628, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº 247-85.2017.811.0039

CÓDIGO 75520.

Vistos em correição.

Tendo em vista a manifestação de ref. 35, onde a autora requer o 

prosseguimento do feito, INTIME-SE a requerente para que comprove o 

pagamento das custas anteriormente determinadas.

No mais, providencie a secretaria devido desentranhamento da 

manifestação de ref. 34.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59189 Nr: 61-33.2015.811.0039

 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: AILTON PEREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED, Lutielen Medianeira Feltrin Paniz - 

OAB:0

 Autos nº. 61-33.2015.811.0039

Código nº. 59189.

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57220 Nr: 1743-57.2014.811.0039

 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: EURIPEDES LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 Autos nº. 1743-57.2014.811.0039

Código nº. 57220

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68005 Nr: 515-76.2016.811.0039

 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: MARIA MADALENA GUIRELLI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença proferida.

Cumpra-se.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73373 Nr: 937-36.2013.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON BRAGAGNOLO - 

OAB:RS 82720

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva encontra-se arquivado em 

pasta própria nesta secretaria aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 4573-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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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): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100189 Nr: 1757-16.2017.811.0078

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face JURANDIR ESTEVAM DOS 

SANTOS JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em 03/08/2018, 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.

 Por consequência, REVOGO a liminar concedida à ref. 04.

Proceda-se com a baixa no sistema RENAJUD, caso haja.

Recolha-se o Mandado de busca e apreensão.

Custas remanescentes à parte autora.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108497 Nr: 1077-94.2018.811.0078

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. em face de ELISEU ALVES PEREIRA, 

devidamente qualificados nos autos.

Em 28/09/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação, com 

fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

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.

A própria parte autora manifestou interesse em desistir da continuidade do 

processo.

 Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

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.

 Custas remanescentes à parte autora.

Proceda-se a baixa da restrição lançada sob o veículo junto ao Detran ou 

sistema RENAJUD.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113260 Nr: 4019-02.2018.811.0078

 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: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de ANA BONALDO DE 

LIMA, devidamente qualificados nos autos.

Em 24/09/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação, devido às 

partes entrarem em acordo para resolução do conflito.

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.

A própria parte autora manifestou interesse em desistir da continuidade do 

processo.

 Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

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.

 Custas remanescentes à parte autora.

Determina-se a retirada das eventuais restrições dos sistemas 

BACENJUD/RENAJUD.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102508 Nr: 2870-05.2017.811.0078

 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: MARCOS PEDROSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4816, VALNETE DALA BONA - OAB:22482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108337 Nr: 983-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS, KATIA 

TAYNARA RODRIGUES MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AMARAL ROTTA HAHN 

- OAB:SC/33.490, DIEGO PARIZOTTO BATISTA - OAB:25.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada para recolher as custas e taxas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103500 Nr: 3411-38.2017.811.0078

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO SODEIRO MORASSUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 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 Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110788 Nr: 2521-65.2018.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de prisão temporária formulado pela autoridade policial 

em desfavor de JANDIR GONÇALVES GANDA.

O pedido foi deferido, conforme ref. 11.

Em consulta ao sistema Apolo constatou-se a existência de ação penal 

proposta em desfavor do representado, em razão dos fatos relatados 

neste feito.

Eis o relato do necessário.

Decido.

O presente feito merece ser extinto, visto que perdeu seu objeto.

O pedido da autoridade policial visava a decretação da prisão temporária 

do representado, nos moldes da Lei nº 7.960/89, para fins de 

investigação, contudo já existe ação penal tramitando em desfavor do réu 

em relação aos fatos aqui apurados.

Sendo assim, não há mais interesse da autoridade policial, eis que a 

investigação foi concluída, ocorrendo no caso a perda do objeto da ação.

Diante disso, JULGO EXTINTO este processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015 e 

art. 2º da Lei nº 8.069/90.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108337 Nr: 983-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS, KATIA 

TAYNARA RODRIGUES MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AMARAL ROTTA HAHN 

- OAB:SC/33.490, DIEGO PARIZOTTO BATISTA - OAB:25.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No tocante ao pedido de parcelamento das custas de ref. 13, INDEFIRO 

por ausência de comprovação de indisponibilidade de recursos 

financeiros para o pagamento integral, eis que do que vislumbra dos autos 

a parte autora é empresa constituída no ramo industrial e comercial de 

adubos e fertilizantes, possuindo condições de arcar com o valor integral 

das custas.

INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

preconizado no CPC/2015.

Verifico que a Juntada de ref. 18, não se trata do mesmo número de 

processo e nem das mesmas partes, devendo ser desentranhada dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113742 Nr: 4313-54.2018.811.0078

 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, 

CLEUZA FERREIRA

 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

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 748 de 772



de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113726 Nr: 4300-55.2018.811.0078

 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, 

MIGUEL VITORIO ARRAIS SILVA

 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

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113702 Nr: 4284-04.2018.811.0078

 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, 

DIONE LOCH

 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

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113722 Nr: 4297-03.2018.811.0078

 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, 

MARIA SOFIA CAMILO DOS SANTOS

 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

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113730 Nr: 4304-92.2018.811.0078

 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, 

LUCINEIA MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS

 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

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113731 Nr: 4305-77.2018.811.0078

 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, 

SIMONE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113732 Nr: 4306-62.2018.811.0078

 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, 

ATAÍDES CARLOS NINO

 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

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113727 Nr: 4301-40.2018.811.0078

 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, 

ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS

 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

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113802 Nr: 4353-36.2018.811.0078

 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, 

JUAREZ BARBOSA

 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

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31111 Nr: 589-91.2018.811.0094

 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): JULIO CESAR MORAES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono novamente, os presente autos para intimar a parte requerente, 

para que proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça 

referente ao ato de Mandado de Busca e Apreensão. Esclareço que, com 

base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes", (duas vezes) para emitir a guia no 

valor de R$ 900,00, CONSIDERANDO QUE "NOVA FRONTEIRA" E "GLEBA 

MERCEDES" trata-se do mesmo distrito, pertencente ao Município de 

Tabaporã-MT.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2658 Nr: 647-51.2005.811.0094

 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: Jorge Rady de Almeida, Jorge Rady de Almeida Júnior, 

Maria do Carmo Bitetti Rady de Almeida, Auricélio Thomaz de Andrade 

Rocha, Marina Apparecida Vaz Porto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aneli Soligo Zubler, Ciro Lauschner, Benedita 

Figueiredo Silva, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Policarpo de Souza - 

OAB:47149-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Melgarejo 

de Vargas - OAB:6632A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 1.585/1.601, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20650 Nr: 14-59.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

Devidamente citado, o executado permaneceu silente.

Diante da inércia do executado a exequente requereu a realização de 

penhora eletrônica via sistema RENAJUD em desfavor do executado, o 

que foi deferido.

Verifica-se que a restrição restou frutífera, sendo bloqueado bens móveis 

do executado.

 A Fazenda Pública Municipal informou que foi entabulado acordo 

extrajudicial de parcelamento do débito objeto da presente ação, bem 

como solicitou suspensão da presente execução fiscal, pelo prazo do 

parcelamento.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN e art. 925 do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais, e intime-se o executado para pagamento, nos 

termos da CNGCMT.

 Diante do acima exposto, determino o desbloqueio dos bens constritos.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32574 Nr: 1391-89.2018.811.0094

 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: Paulo Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita formulado pelo autor, bem como, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente demanda.(...) .Da análise acurada do caso em tela 

não se visualiza indubitavelmente a presença dos requisitos exigidos em 

lei para o deferimento de plano da medida, sendo cabível postergar a 

deliberação para após a manifestação da parte contrária. Forte em tais 

fundamentos, visando angariar maiores informações acerca dos fatos 

noticiados na exordial, POSTERGO a análise do pedido de tutela de 

urgência para após a manifestação do requerido, ocasião em que restará 

formado o contraditório. Visando regular prosseguimento do feito, CITE-SE 

o requerido, bem como, INTIME-SE este para que apresente defesa no 

prazo legal, advertindo-o das cominações Legais. Ultrapassado o prazo 

que assiste ao requerido, com ou sem manifestação deste, certifique-se e 

tornem os autos conclusos.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11254 Nr: 8-23.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drugovich Auto Peças Ltda., Claudio Drugoviche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Vanessa Mossato 

Vernasqui - OAB:50933/PR, Edrisa Costa Pereira - OAB:39.900PR, 

Kleber Morais Serafim - OAB:32.781PR, Simone Fogliato Flores - 

OAB:41942/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL LUCIANO DA SILVA, Cpf: 

50365258172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Ex positis”, ante a inércia do exequente JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/15.Custas finais, caso houver, pelo exequente, sendo que deixo de 

condenar a parte em honorários ante a inexistência de 

contraditório.PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20867 Nr: 231-05.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCINEIDE DOS SANTOS, 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 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de LUCINEIDE DOS SANTOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.04.004.006.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 115/2009, 247/2010, 45/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 837,43 - Valor Atualizado: R$ 837,43 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20745 Nr: 111-59.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Antonia Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ANTONIA SOARES, Cpf: 

01913998177, 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: 08/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de MARIA ANTONIA SOARES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.04.01A.001.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3621/2010, 1312/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 131,80 - Valor Atualizado: R$ 131,80 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20666 Nr: 28-43.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Geraldo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRAZ GERALDO RODRIGUES, Cpf: 

47571527953, Rg: 3.345.874-5, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 9639-7748. 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: 04/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de BRAZ GERALDO RODRIGUES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.02.110.013.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 
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Ativa: 1187/2008, 1075/2009, 1288/2010, 862/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.532,60 - Valor Atualizado: R$ 1.532,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20603 Nr: 892-18.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelina Borges Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUCELINA BORGES PAIVA, Cpf: 

01277256101, Rg: 1718357-0, Filiação: Maria Borges de Paiva, data de 

nascimento: 30/06/1976, brasileiro(a), natural de Xambré-PR, convivente, 

do lar. 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: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de JUCELINA BORGES PAIVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.02.019.018.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 551/2008, 295/2009, 435/2010, 139/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.012,92 - Valor Atualizado: R$ 1.012,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20574 Nr: 863-65.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIONOR PEREIRA, Cpf: 

43177700915, 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: 12/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de CLAUDIONOR PEREIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.01.067.008.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 892/2008, 678/2009, 857/2010, 521/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 2.121,66 - Valor Atualizado: R$ 2.121,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 
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Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20556 Nr: 845-44.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOMINGOS AMORIM DOS SANTOS, 

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: 10/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de DOMINGOS AMORIM DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do 

Imóvel n° 001.01.229.015.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1574/2008, 1803/2009, 2689/2010, 1242/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 1.353,67 - Valor Atualizado: R$ 1.353,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24802 Nr: 145-29.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicodemos Correia de Santana - EPP, 

Nicodemos Correia de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NICODEMOS CORREIA DE SANTANA - 

EPP, CNPJ: 06333123000120 e atualmente em local incerto e não sabido 

NICODEMOS CORREIA DE SANTANA, Cpf: 87843919104, Rg: 1190769-0, 

Filiação: Edgar Correa de Santana e Raquel Bispo de Santana, data de 

nascimento: 01/01/1973, brasileiro(a), natural de Glória de Dourados-MS, 

casado(a), madeireiro. 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: 03/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NICODEMOS CORREIA DE 

SANTANA - EPP e NICODEMOS CORREIA DE SANTANA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento de ICMS; 

Imposto a recolher; Emissão de Documento Fiscal sem os requisitos legais 

e falta de recolhimento de tributos na RFB, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 16509/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2015

 - Valor Total: R$ 995.352,90 - Valor Atualizado: R$ 995.352,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

23, procedendo à citação do executado, por edital. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20878 Nr: 242-34.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurino Pereira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAURINO PEREIRA MOREIRA, 

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: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de LAURINO PEREIRA MOREIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.01.188.014.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1509/2008, 1594/2009, 2101/2010, 1191/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 2.211,14 - Valor Atualizado: R$ 2.211,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20518 Nr: 804-77.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Provensi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARCOS PROVENSI, 

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: 07/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ANTONIO MARCOS PROVENSI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.01.200.006.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1540/2008, 1661/2009, 2280/2010, 1211/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.390,85 - Valor Atualizado: R$ 1.390,85 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21151 Nr: 517-80.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neurival Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEURIVAL ARAUJO DA SILVA, Cpf: 

00042071143, 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: 01/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de NEURIVAL ARAUJO DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.01.112.009.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1202/2008, 1091/2009, 1306/2010, 873/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.610,86 - Valor Atualizado: R$ 1.610,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21007 Nr: 366-17.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio de Jesus Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICIO DE JESUS GOMES, Cpf: 

17358171802, 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: 14/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de MAURICIO DE JESUS GOMES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.04.03A.014.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2266/2009, 3664/2010, 1360/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 950,06 - Valor Atualizado: R$ 950,06 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21002 Nr: 361-92.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 
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Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON ANTONIO DA SILVA, Cpf: 

45348278904, Rg: 3.775.929-5, Filiação: João Antonio da Silva e Antonia 

da Silva, data de nascimento: 20/02/1955, brasileiro(a), natural de Nova 

Esperança-PR, casado(a), trabalhador rural, Telefone 44-9129-9502. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de MILTON ANTONIO DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU dos Imóveis n° 

001.02.030.003.001 e 001.02.010.009.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 637/2008, 169/2009, 377/2009, 301/2010 

(MAIS 3 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.196,48 - Valor Atualizado: R$ 1.196,48 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20926 Nr: 289-08.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO, Cpf: 

92645046800, 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: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.02.023.003.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 489/2010, 185/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2011

 - Valor Total: R$ 1.022,22 - Valor Atualizado: R$ 1.022,22 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20888 Nr: 252-78.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 
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OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, Cpf: 

41136993134, Rg: 584.820, brasileiro(a), casado(a), motorista. 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: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n° 

001.01.115.003.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1223/2008, 1111/2009, 1333/2010, 897/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.188,40 - Valor Atualizado: R$ 1.188,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21202 Nr: 569-76.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alvares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR ALVARES DE OLIVEIRA, Cpf: 

33043213904. 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: 04/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de VALDIR ALVARES DE OLIVEIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do Imóvel n°: 

001.02.104.014.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1163/2008, 1001/2009, 1206/2010, 830/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.297,70 - Valor Atualizado: R$ 1.297,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, o acolhimento da pretendida citação editalícia é de 

rigor.Determino a citação via edital. Após, ultrapassado o prazo, com ou 

sem repostas, vistas ao Exequente.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 05 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21465 Nr: 833-93.2013.811.0094

 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: RCBdS, CSdS, LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILSON JOSÉ VIEIRA, 

para devolução dos autos nº 833-93.2013.811.0094, Protocolo 21465, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11190 Nr: 812-25.2010.811.0094

 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: Luzia Maria da Silva Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:MT/8.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) embora tenha este juízo concedido prazo para comprovação do óbito 

da autora, bem como, para regularização do polo ativo, isto em duas 

oportunidades, o patrono se manteve silente, estando o presente feito 

inviabilizado desde 19/04/2018 (fls. 115).Assim, consoante informações 

colhidas nos autos, desde o falecimento da parte autora já decorreram 

cerca de três anos (fls. 118/verso), isto sem que haja a regularização do 

polo ativo, em que pese, ressalto, tenha sido o procurador da parte 

devidamente intimado. Nesse sentido, dispõe o art. 313, §2º, II, do CPC/15, 

in verbis:“Art. 313. Suspende-se o processo: (omissis) II - falecido o autor 

e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos 

meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação 

no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.” Logo, uma vez comunicado o óbito da requerente, estando a parte 

interessada ciente da necessidade de regularização do polo ativo, 

deixando transcorrer prazo superior a três anos desde o falecimento, sem 

promover as diligências que lhe competia, outro desfecho não resta ao 

processo senão a extinção.3.Dispositivo “Ex positis”, DECLARO EXTINTO 

o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do 

Código de Processo Civil, c/c artigo 313, §2º, II, do mesmo Diploma 

Legal.Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento), com base no valor da causa, 

permanecendo, no entanto, suspensa exigibilidade, em razão da 

gratuidade que assiste à autora.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25150 Nr: 343-66.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edigar Alam de Oliveira Poleze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na 

denúncia para o fim de CONDENAR EDIGAR ALAM DE OLIVEIRA POLEZE, 

já qualificado no feito, como incurso nas sanções do art. 213, c/c art. 14, 

II, ambos do Código Penal.4. (...) Pena FinalPortanto, com fulcro no art. 68, 

do Código Penal, fica o réu condenado à pena definitiva de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão.4.5 Regime De CumprimentoCom 

base no art. 33, § 2º, “b”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no 

art. 59, ambos do Código Penal, estabeleço o REGIME SEMI-ABERTO, 

desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade.4.6 

Detração da penaDeixo de realizar a detração nesta fase, eis que, não 

altera o regime inicial de cumprimento da pena, ante a quantidade da pena 

por ora aplicada ao réu. Nesse sentido, em sede de execução penal, a 

referida detração será contabilizada para fins de eventual benefício. 4.7 

Substituição por Restritivas de Direitos e SursisIncabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, inviável o sursis, à 

teor dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista a 

quantidade de pena aplicada e as implicações da Lei n.º 11.340/06.4.8 

Apelo em LiberdadeTendo em vista o regime inicial fixado para 

cumprimento da pena, bem como, ter o acusado respondido o processo 

em liberdade, sendo a prisão exceção, defiro o apelo em liberdade.5(...) 

Arbitro a título de honorários advocatícios, conforme tabela XIX da 

OAB/MT, 8 (oito) URHs, em favor do D. Causídico nomeado às fls. 64. 

Sendo assim, EXPEÇA-SE competente certidão de honorários.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29451 Nr: 1753-28.2017.811.0094

 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: Paulo Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONFIRMAR a decisão de fls. 52/55 e, 

assim, CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder 

o benefício de amparo social à pessoa idosa, nos termos do artigo 20 da 

Lei 8.742/93, ao autor PAULO RAMOS DA SILVA, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, com efeitos retroativos à data do 

indeferimento administrativo.4.Outras providênciasOs juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. (...) DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29654 Nr: 1881-48.2017.811.0094

 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: Raimundo Pereira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONFIRMAR a decisão de fls. 29/31 e, 

assim, CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder 

o benefício de amparo social à pessoa idosa, nos termos do artigo 20 da 

Lei 8.742/93, ao autor RAIMUNDO PEREIRA ROSA, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, com efeitos retroativos à data do 

indeferimento administrativo.4.Outras providênciasOs juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Sem custas, à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno a 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos 

termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 (...) -se a parte autora e em seguida o 
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INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22492 Nr: 533-97.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, 

Joaber Divino Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:GO 33791, KLEDSON DE MOURA LIMA - OAB:4111

 Vistos, etc. Efetuadas as entregas dos referidos Diplomas e Históricos 

Escolares, resta devidamente cumprida a sentença proferida às fls. 

641/651 dos presentes autos. Destarte, dou por extinto o presente feito 

pelo cumprimento espontâneo da decisão, arquivando-se o presente feito 

mediante baixas e anotaçãoes necessárias. Ciência ao Ministério Público, 

e, após, à Procuradoria Geral do Estado de Tocantins. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44153 Nr: 337-85.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CAELSO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Processo nº. 337-85.2014.811.0108

Código nº. 44153

SENTENÇA.

Vistos e examinados.

A FAZENDA PÚBLICA ESTAUDAL por seu procurador legalmente 

constituído e habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor 

do EXECUTADO, ambos já devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.

Petição do exequente à fl. 30, requerendo a extinção do processo em face 

da quitação do débito fiscal.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Em face à petição de fl. 30/31 e de tudo que nos autos consta, julgo 

EXTINTA a presente Execução Fiscal movida pelo FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra o EXECUTADO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as respectivas baixas inclusive no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Tapurah/MT, 03 de novembro de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61538 Nr: 160-82.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58969 Nr: 1700-05.2017.811.0108

 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: COLONIZADORA TAPURAH LTDA, TV BURITIS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB 13.245-A

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para a parte autora, por meio de sua patrona, 

no prazo de 15 dias, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26059 Nr: 663-50.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Gobbi, Ines Batistelli Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61954 Nr: 406-78.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agildo Tadeu Gil Prates, FRANCISCO DA 

ROSA, IDÉZIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55396 Nr: 2361-18.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOG, PPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 CERTIFICO que decorreu o prazo de citação do requerido, por edital, 

razão pela qual promovo a intimação da Douto Advogada nomeada como 
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Curadora a Lide para formalização da defesa do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55934 Nr: 90-02.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDSS

 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 autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva, indicando o endereço atualizado da requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48208 Nr: 692-61.2015.811.0108

 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: ALEX FERNANDO LEVANDOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA JÓIAS LTDA-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR 

- OAB:24569, PAULO ROBSON PRATI - OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA COSTA SANTANA - 

OAB:OAB/GO38315, Luiz Antônio da Silva Júnior - OAB:24.569

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Mega Jóias Ltda-Me, por meio de 

seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que efetue(m) no 

prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no 

importe de R$ 310,05 (trezentos e dez reais e cinco centavos), e Taxa 

Judiciária no importe de R$ 151,34 (cento e cinquenta e um reais e trinta e 

quatro centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença 

de folhas 56/59, Recurso em 2ª Instância parcialmente provido, Acórdão 

folhas 88 verso, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento 

pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43342 Nr: 2301-50.2013.811.0108

 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: JAIRO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Jairo Denicolo, por meio de seu(s) 

procurador(es) devidamente constituído(s), para que efetue(m) no prazo 

de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no importe de 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavo), e Taxa 

Judiciária no importe de R$ 286,32 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta 

e dois centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença 

de folhas 156/161, Recurso em 2ª Instância não conhecido, Acordão 

folhas 218, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes 

por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65598 Nr: 2625-64.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARAYANA DE FREITAS 

FURLANETTO - OAB:PR/66.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 919-46.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA, 

HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Processo n°: 919-46.2018.811.0108 (Código 62830)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Ronaldo Waington de Oliveira e Outros

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista as informações de que na data aprazada para a 

realização da audiência de instrução dos presentes autos foi programada 

a realização de movimento, pelos advogados da Comarca de Tapurah/MT, 

haja vista a ausência de magistrado titular neste juízo desde abril de 2018, 

e, considerando os atentados ocorridos contra magistrados do Estado de 

Mato Grosso, nas últimas semanas, a fim de evitar qualquer situação 

adversa, tenho por bem redesignar o ato para a data de 25 de outubro de 

2018, às 10horas.

 Intimem-se.

Oficiem-se as cadeias públicas comunicando-as acerca da redesignação 

do ato.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como 

mandado/ofício/carta precatória.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 04 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63592 Nr: 1400-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALEXANDRE BADO DE LIMA, 

JEFERSON APARECIDO VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1400-09.2018.811.0108 (Código 63592)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Fabiano Alexandre Bado de Lima e Outro

AÇÃO PENAL
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VISTOS.

Tendo em vista as informações de que na data aprazada para a 

realização da audiência de instrução dos presentes autos foi programada 

a realização de movimento, pelos advogados da Comarca de Tapurah/MT, 

haja vista a ausência de magistrado titular neste juízo desde abril de 2018, 

e, considerando os atentados ocorridos contra magistrados do Estado de 

Mato Grosso, nas últimas semanas, a fim de evitar qualquer situação 

adversa, tenho por bem redesignar o ato para a data de 30 de outubro de 

2018, às 10horas.

 Intimem-se.

Oficiem-se as cadeias públicas comunicando-as acerca da redesignação 

do ato.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como 

mandado/ofício/carta precatória.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 04 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65492 Nr: 2564-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU BOBEK, Lizandra Zanini Bobek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40415 Nr: 881-44.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feltrin e Feltrin Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14053

 Impulsiono os autos para intimar a parte executada, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias efetuar o pagamento do débito, 

acrescido das custas processuais, se houver, e em caso de não 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% sobre o valor 

da dívida, bem como honorário advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65490 Nr: 2562-39.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO CHRUSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro André Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Gleison Furlan Picinin - 

OAB:OAB/MT 16.158-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43669 Nr: 2604-64.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEONARDO GETTEN, GEVESON 

LEANDRO GETTEN, DALIANE APARECIDA DE OLIVEIRA, LEONILDE 

SANTINE GETTEN, JOAO VILSON GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2604-64.2013.811.0108 (Código 43669)

Exequente: Agroverde Agronegócio e Logística Ltda

Executados: Geovan Leonardo Getten e Outros

EXECUÇÃO

VISTOS.

Considerando a notícia de descumprimento do acordo (f.173-175), tendo a 

parte exequente postulado pelo prosseguimento do feito, determino a 

intimação dos executados para se manifestarem no prazo de cinco dias, 

sob pena de prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 03 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53080 Nr: 1118-39.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Denicolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DOROTI DENICOLO - 

OAB:18589

 Vistos, etc.

Verifica-se que o fato narrados no presente Termo Circunstanciado já é 

objeto de outra demanda de código 45856.

Manifestação ministerial à fl. 38, pugnando pela homologação de 

arquivamento do presente Termo Circunstanciado, em razão da proibição 

de bis in idem.

Vieram-me os autos.

É o necessário.

Decido.

Diante a manifestação ministerial, tenho pela homologação do 

arquivamento deste TCO, com a finalidade de evitar o bis in idem.

Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial, e homologo o 

arquivamento do presente Termo Circunstanciado.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

Tapurah/MT, 30 de maio de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 804-31.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Processo nº: 804-31.2017.811.0085 (Código 61628)

Vistos.

Considerando a manifestação da defesa à f. 99, DETERMINO que esta 

apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço das testemunhas 

indicadas, sob pena de homologação tácita da desistência da oitiva da 

vítima e das testemunhas.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 469-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT-3099, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995/ MT, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da defesa 

acerca da certidão de fls. 257 e da carta precatória juntada às fls. 

296/302, para querendo manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sob a 

certidão negativa de intimação das testemunhas Grasiela de Moraes 

Carolo e Zilda Viana dos Santos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60831 Nr: 348-81.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA INÁCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

04/12/2018 com início às 14:00 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 94-11.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BATISTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

04/12/2018 com início às 14:20 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 454-43.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OUVIDOR VEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

04/12/2018 com início às 15:00 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61115 Nr: 497-77.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LOVISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LOVISON - 

OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

04/12/2018 com início às 15:20 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59759 Nr: 1247-16.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS ROCHA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

04/12/2018 com início às 15:40 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60471 Nr: 164-28.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

04/12/2018 com início às 13:30 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52503 Nr: 1154-58.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 Considerando a ausência de intimação da testemunha Simone Viana 

Lopes, designo nova data para a audiência, sendo o dia 11 de dezembro 

de 2018, às 14:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 33/2018 - DIRETORIA

 O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a necessidade do serviço, os anseios e a aptidão de 

cada servidor,

 CONSIDERANDO que a comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT 

possui em seus quadros apenas dois Analistas Judiciários, e que um 

deles foi designado para exercer as funções de Gestor Geral e que o 

outro responde a Processo Administrativo Disciplinar por fatos que 

ocorreram no exercício da função de Gestor Judiciário, não sendo 

recomendável, ao menos por enquanto, seu retorno à chefia da Vara 

única e do Juizado Especial,

 CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 8.814/2008 prevê em seu art. 60, § 

1º, a possibilidade do exercício da função de Gestor Judiciário Substituto 

por servidor efetivo do cargo de Técnico Judiciário, de forma temporária e 

transitória,

 RESOLVE:

 I - REVOGAR a Portaria 017/2017 que designou o servidor José Carlos de 

Souza Cândido , Analista Judiciário, matricula 32738 para exercer a 

função de Gestor Judiciário da comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT.

 II - LOTAR e DESIGNAR o servidor Antoninho Marmo da Silva Júnior , 

Técnico Judiciário, matrícula 37514, para exercer a função de Gestor 

Judiciário Substituto da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, a 

partir da publicação desta.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de 

Cadastro e Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 27 de agosto de 2018.

 Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53819 Nr: 528-29.2014.811.0077

 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: Artur de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59729 Nr: 50102-50.2016.811.0077

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Zem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Ana Paula Donath - OAB:N° 79.167/PR, Edivaldo 

Ostroski - OAB:36462/PR, Robson Luiz Schiestl Silveira - OAB:N° 

56.763/PR

 DECISÃO

Vistos, etc.

À Secretaria para incluir no polo ativo o ESTADO DE MATO GROSSO, 

consoante decisão de fls. 1.104/1.110.

DA JUNTADA DE DECISÕES DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS

Junto aos autos, nesta oportunidade, as seguintes decisões de agravos 

de instrumento, extraídas do site do TJMT:

a) 1004176-95.2018.811.0000 – decisão monocrática indeferindo o pedido 

de efeito suspensivo e decisão monocrática indeferindo o pedido de 

reconsideração no agravo de instrumento interposto pelo réu às fls. 

1.595/1.615 contra a decisão de organização e saneamento do processo 

de fls. 1.104/1.110.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO DE FLS. 1.043 (fls. 

1.045/1.046)

Com relação a estes embargos de declaração, que afirmam a existência 

de obscuridade na decisão de fls. 1.043, que determinou a expedição de 

alguns dos ofícios determinados na decisão que deferiu a liminar, verifico 

que perdeu seu objeto em razão do acórdão proferido no agravo de 

instrumento nº 1003639-70.2016.8.11.0000 (fls. 1.697/1.706), que 

reformou a decisão agravada para afastar qualquer constrição e 

expedição de ofícios em desfavor do réu.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES (fls. 1.114/1.120)

O réu formulou às fls. 1.114/1.120 pedido de esclarecimentos e ajustes 

(§2º do art. 357 do CPC) referentes à decisão de saneamento e 

organização do processo (fls. 1.104/1.110), o qual foi acompanhado de 

documentos juntados às fls. 1.121/1.594.

Assim, com fundamento no art. 437, §1º, do Código de Processo Civil, 

determino vista ao Ministério Público e ao Estado de Mato Grosso sobre os 

documentos juntados, pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como para se 

manifestar sobre a decisão de saneamento e organização do processo 

(fls. 1.104/1.110).

Após, conclusos para análise do pedido de esclarecimentos e ajustes de 

fls. 1.114/1.120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 928-77.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes Camilo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50214 Nr: 13-62.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Navarro Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Considerando que o recuperando foi intimado pessoalmente da data da 

audiência admonitória por ocasião do cumprimento do alvará de soltura e 

não compareceu ao ato, é flagrante o descumprimento das condições do 

regime semiaberto, o que caracteriza falta grave, razão pela qual 

determino a regressão cautelar para o regime fechado.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO do recuperando RENATO NAVARRO 

CAMILO no BNMP 2.0, o qual deverá ser remetido às polícias locais para 

cumprimento.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60030 Nr: 17-26.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rodrigues Prudencio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos em plantão semanal noturno.

Recebido às 19h05min.

Em cumprimento ao acórdão proferido no HC 449.408-MT, do Superior 

Tribunal de Justiça, determino a expedição de alvará de soltura do 

recuperando DOUGLAS RODRIGUES PRUDÊNCIO, nele constando as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento 

mensal em juizo para justificar suas atividades; b) proibição de manter em 

contato com as testemunhas e demais acusados da ação penal; c) 

proibição de se ausentar da Comarca; d) recolhimento domiciliar noturno e 

nos finais de semana e feriados; e) manter atualizados o endereço e 

telefone perante o juízo de conhecimento e da execução.

Considerando se tratar de plantão semanal noturno, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA do recuperando DOUGLAS 

RODRIGUES PRUDÊNCIO, que deverá ser posto em liberdade, ainda no 

plantão noturno, se por outro motivo não deva permanecer preso. No 

expediente normal, expeça-se o alvará no BNMP 2.0, para regularizar a 

situação.

Ainda no expediente normal, expeça-se mandado de intimação do 

recuperando GLEICIANO RODRIGUES PRUDÊNCIO para ciência da decisão 

e para que passe a observar as mesmas medidas cautelares impostas, 

ficando sem efeito as condições impostas na audiência admonitória.

Considerando que foi concedida liberdade provisória e se tratam de 

execuções provisórias de pena, DETERMINO A SUSPENSÃO dos 

executivos de pena, de forma que a partir da intimação/soltura não haverá 

cômputo de pena cumprida.

Intimem-se o Ministério Público e Defesa.

Comunique-se o juízo da ação de conhecimento.

Expeça-se relatório circunstanciado desta decisão para comunicação ao 

Eg. TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57643 Nr: 87-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gomes Sandol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 Vistos, etc.

 A fim de se evitar qualquer alegação de nulidade e cerceamento de 

defesa, tendo em vista que o acusado esteve presente nos atos 

processuais, DESIGNO audiência para proceder, unicamente, o 

interrogatório do acusado para o dia 06 de dezembro de 2018, às 13 

h00min.

 Intimem-se as partes e o Ministério Público para que compareçam à 

referida audiência.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57516 Nr: 31-44.2016.811.0077

 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: Damião Solis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15.463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Autora para 

Manifestar no prazo legal, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57218 Nr: 865-81.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSMP, HBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Remetam-se os autos ao Contador para cálcular a dívida referente a 

este processo (débito novo) e ao processo em apenso 57220 (débito 

antigo).

2- Vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57220 Nr: 866-66.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSMP, HBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Remetam-se os autos ao Contador para cálcular a dívida referente a 

este processo (débito antigo) e ao processo em apenso 57218 (débito 

novo).

2- Vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61526 Nr: 770-80.2017.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Após consulta ao sistema INFOJUD, foi obtido o seguinte endereço:

CPF: 058.934.991-07

Nome Completo: DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES

Nome da Mãe: REGINA APARECIDA DOS SANTOS

Data de Nascimento: 26/07/1996

Título de Eleitor: 0034187501821

Endereço: COBRAL BR PALMARITO ZONA RURAL

CEP: 78245-000

Municipio: VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

UF: MT

Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação no endereço acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62909 Nr: 1415-08.2017.811.0077

 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: Antonio Carlos Rodrigues Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio de Oliveira Camillo - 

OAB:8090, Sebastião Rolon Neto - OAB:MS/7689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Certifique-se quanto à tempestividade da contestação.

2- Vista ao Estado de Mato Grosso sobre documentos juntados com a 

impugnação, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

3- Intimem-se as partes para dizer se têm outras provas a produzir, 

especificando-as e justificando-as, declinando o fato controvertido que 

pretendem comprovar, sob pena de indeferimento. Prazo de 15 (quinze) 

dias.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 627-62.2015.811.0077 Código: 56628 Vir Causa: R$ 10.000,00 

Tipo: Cível

Espécie: 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

Polo Ativo: AUGUSTO DE BARROS e DEISE COELHO DE BARROS

Polo Passivo: NEREU RIBEIRO DO NASCIMENTO e ESPOLIO DE ORESTES 

FERREIRA COELHO

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s):

NEREU RIBEIRO DO NASCIMENTO (Requerido(a)), Cpf: 48189065149, Rg: 

480.051-6, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Avenida Couto Magalhães, 

2.396, Bairro: Centro, Cidade: Varzeá Grande-MT.

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. Resumo da Inicial: 

AUGUSTO DE BARROS, brasileirol, casado, aposentado, portador do 

documento de identidade R.G. n° 200245 SSP/MT e CPF n°070.152.241-00 

e sua esposa Sra DEISE COELHO DE BARROS, brasileira, casada, 

aposentada, portadora do documento de identidade R.G. n°200347 SSP/MT 

e CPF n°688.557.021-49, ambos residentes e domiciliados na cidade e 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade MT., sito à Avenida Dr. Mário 

Corrêa n° 1434, centro, por seu advogado e bastante procurador que esta 

subscreve, procuração em anexo(Doc), com escritório profissional 

situado na Avenida Marechal Rondon, 2081, Bairro Centro de Pontes e 

Lacerda-MT...vem respeitosamente...propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO do imóvel urbano, pelos motivos de fato e de direito que a 

seguir passa a expor: DOS FATOS: A localização do imóvel usucapiendo 

fica na zona urbana de Vila Bela da Santíssima Trindade MT, na rua da 

Travessa n°04, com 200 metros de frente por 100 metros de fundo, de 

forma retangular, perfazendo o total de 20.000(vinte mil) metros 

quadrados, confrontando-se ao Norte com área do Espólio de Oreste 

Ferreira Coelho Benedito Costa Sales; Ao sul com terras devolutas; a leste 

com travessa n°04 e ao oeste com terras devolutas. O imóvel foi adquirido 

pelos autores no ano de 1982, pelo valor de hum mil cruzeiros, ou seja, há 

mais de 30 (trinta) anos do antigo proprietário Sr. Domicio Germano do 

Nascimento já falecido, porém, tendo a posse mansa e pacífica do referido 

imóvel sem que houvesse interrupção, nem oposição. Portanto após todo 

esse período vem agora um dos filhos do vendedor um tal de nereu do 

Nascimento tumultuar a situação e causar transtorno aos autores confore 

B.O em anexo...DO PEDIDO: Diante do Exposto requer: a) a citação de 

Nereu Ribeiro do Nascimento, portador do documento de CPF 

48189065149, rg 4800516 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida 

Couto Magalhães, 2396, centro de Várzea Grande MT., bem como dos 

confinantes e, por edital, dos eventuais interessados, sendo observado o 

prazo do artigo 232, inciso IV do Código de Processo Civil, b) Seja 

intimado, as autoridades competentes da Fazenda pública da União, 

Estado, e Município, para que manifestem-se. C) seja intimado o Ministério 

Público, para que intervenha nos autos do processo. D) A procedência da 

presente ação, com a finalidade de ser decretada na sentença, o domínio 

dos requwerenres sobre a área do imóvel, condenando-se a parte que 

contestar ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o 

velor venal, custas e despesas processuais. Requer o auspício da Justiça 

Gratuita, tendo em vista que os autores são aposentados e não possuem 

renda que não comprometam suas subsistência. DO VALOR DA CAUSA. 

Para os efeitos legais e fiscais, dá-se à presente causa o valor de R$ 

10.000.00 dez mil reais. Nestes termos pede deferimento. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT 20/08/15.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: localização do imóvel usucapiendo fica 

na zona urbana de Vila Bela da Santíssima Trindade MT, na rua da 

Travessa n°04, com 200 metros de frente por 100metros de fundo, de 

forma retangular, perfazendo o total de 20.000(vinte mil) metros 

quadrados, confrontando-se ao Norte com área do Espólio de Oreste 

Ferreira Coelho Benedito Costa Sales; Ao sul com terras devolutas; a leste 

com travessa n°04 e ao oeste com terras devolutas Despacho/Decisão: 

Vistos em correição.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, Jhonatan Correia Motta, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 16 de janeiro de 2018

José Carlos de Souza Cándido Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Endereço do Fórum: Rua: Municipal, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela 

da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78.245-000, Telefone(s): (65) 3259-1204

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66369 Nr: 363-48.2007.811.0102

 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: SI, AMSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM, ZRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de providências, nos 

termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas e de honorário advocatícios, os 

quais fixo em 10% do valor da causa.Transitada em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 28 de setembro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118638 Nr: 2295-22.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSLEI CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VALLIM DE 

CASTRO - OAB:73623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 Intimar o advogado do exequente da expedição do alvará, conforme ref. 

63, bem como para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66425 Nr: 420-66.2007.811.0102

 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: ADIMOCIR JOSÉ MAROCHI, ZELINDA RIGONI MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIL ISMAEL, ANA MARIA STAMATO 

ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, ROBERTO GABRIEL CLARO - OAB:41025/SP, SÔNIA 

MARIA ALVES SANTOS - OAB:3.524

 Autos n. 2007/88

Código n. 66425

Vistos etc.

I - INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 28 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69180 Nr: 603-66.2009.811.0102

 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): RICIERI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979

 Autos nº: 603-66.2009.811.0102

 Código n°: 69180

Vistos, etc.

Inicialmente, DECLARO PRECLUSA a inquirição da testemunha Mário 

Eugênio Rubblo Neto, uma vez que devidamente intimado, o Parquet 

ofereceu proposta de acordo, sem manifestar quanto ao atual endereço 

da testemunha.

Por outro lado, inobstante o pedido ministerial à fl. 485, verifico que foi 

realizada prova pericial nos presentes autos às fls. 343/407, não tendo a 

requerida sido intimada para manifestação, conforme disposto no 

parágrafo único, do art. 433 do CPC/73, vigente quando da produção da 

prova.

Assim, a fim de gerar futura arguição de nulidade, INTEME-SE a requerida 

para que manifeste-se quanto ao laudo pericial juntado às fl. 343/407, no 

prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, DÊ-SE vista às partes no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a apresentação 

das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Na sequência, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 28 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5872 Nr: 28-10.1999.811.0102

 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: MADEIREIRA CANARINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA VANZIN LTDA, STEMAC S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, SAIVA EMELIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:MT-4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT, RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - OAB:OAB/RS 

49724, SABRINA SCHMIDT DE CASTRO - OAB:OAB/RS 53172

 Processo n.º 28-10. 1999.811.0102

 Cód. 5872

Vistos etc.

Defiro os pedidos do administrador judicial, às fls. 426/427. Assim:

I - INTIME-SE o autor da ação, pessoalmente, no endereço informado às 

fls. 336, para que comprove as informações por ele prestadas, em 

especial sobre o perecimento dos bens arrolados na respectiva ação e da 

documentação contábil da empresa, bem como informe quanto a eventual 

liquidação das demais dívidas arroladas (fl. 7-8), juntando aos autos os 

comprovantes do parcelamento do débito tributário e da quitação das 

dívidas. Deverá ainda, no ato da intimação, fornecer elementos que 

indiquem a exata localização do imóvel de matrícula n°5.429, sob as 

penalidades da lei.

 No mesmo ato, deverá o autor da ação ser intimado a apresentar nos 

autos documentos comprobatório quanto à busca e apreensão dos bens, 

conforme informado pelo mesmo à fl. 253 (bens indicados às fls. 427), 

uma vez que DEFIRO o pedido do Banco Bradesco (fl. 427/427-v).

II - EXPEÇA-SE novamente ofício ao INTERMAT, solicitando seja informada 

nos autos a exata localização da área descrita na matrícula n° 5.429, do 1° 

Ofício de Sinop/MT, encaminhando, para tanto, a cadeia dominial e a 

respectiva matrícula, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

 INTIME-SE, ainda, o administrador judicial para manifestar quanto ao 

decurso do prazo certificado à fl. 423 referente a requerida STEMAC S/A.

Às providencias. Cumpra-se.

Após tudo cumprido, concluso.

Vera/MT, 03 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102927 Nr: 799-60.2014.811.0102

 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): CARLOS PLA DA SILVA, YARA CONCEIÇÃO 

BERNARDES PEREIRA, CLAITON PLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 799-60.2014.811.0102

Código n°: 102927

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Carlos Plá da Silva, Yara Conceição 

Bernardes Pereira e Clayton Plá da Silva.

Em audiência de conciliação realizada em 15/08/2018 (fl. 1.137) o 

Ministério Público transacionou com o requerido Claiton Plá da Silva acerca 

do objeto da ação, do objeto da ação, onde ficou acordado que: “tendo em 

vista que a parte requerida apresentou na presente audiência a 

autorização provisória de funcionamento rural e termo de compromisso 

ambiental, a requerida compromete-se a realizar a doação de 26 latas de 
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tinta viária da cor vermelha 18L a base de resina acrílica para sinalização 

horizontal viária (NBR 11862) à Secretaria de Obras de Vera para a 

execução do projeto ambiental e urbanístico denominado CicloVera. 

Restou ajustado que os materiais serão entregues na secretaria 

mencionada no prazo de 90 dias, contados da homologação do presente 

acordo, bem como que o termo de entrega será acostado aos autos para 

comprovação do cumprimento”.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à fl. 1.137 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

 Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, quanto ao requerido Claiton Plá da 

Silva, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

No mais, DETERMINO a intimação do Ministério Público para que dê impulso 

ao feito quanto aos demais requeridos (Yara Conceição Bernardes Pereira 

e Clayton Plá da Silva).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 03 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102070 Nr: 72-04.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº 72-04.2014.811.0102

Código nº 102070

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo advogado do réu Dr. 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA contra a sentença de fl.144/149.

Aduz que a sentença foi omissa quanto aos honorários advocatícios 

devidos, tendo em vista sua atuação neste feito como defensor dativo.

Breve é o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, a sentença embargada incorreu em omissão, ao não 

determinar a expedição de certidão relacionada aos honorários 

advocatícios do advogado que atuou na causa como defensor dativo, 

após esta comarca ficar um período sem Defensor Público.

Assim, tratando-se o caso de mero erro material, cuja superação pode se 

dar inclusive de ofício pelo magistrado ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para, suprimindo a omissão contida na sentença constante 

à fl. 144/149, determinar que se EXPEÇA certidão de crédito em favor do 

advogado nomeada, Dr. SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA (fl. 50), no 

valor de 6 URH.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 03 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100802 Nr: 48-10.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, e 

art. 114, todos do Código Penal, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, pelo que DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDAE de THAIZA CAMARGO SERPA.COMUNIQUE-SE a presente 

decisão aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de 

Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco de dados de 

antecedentes criminais), bem como ao correspondente no âmbito federal e 

à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento inquisitorial 

respectivo), nos termos do item 7.16.1, da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

anotações de estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Vera-MT,28 de Setembro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101706 Nr: 931-54.2013.811.0102

 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: ADÃO ARCHANGELO DALLATESTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Autos n. 931-54.2013.811.0102

Código n.101706

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, em face da sentença proferida 

às fls. 105/109.

A irresignação do embargante cinge-se, em síntese, a alegação de que a 

sentença incorreu em contradição, uma vez que o feito foi julgado 

parcialmente procedente, tendo assim o autor/embargado, sucumbido na 

maior parte do pedido. Ainda, afirma que o montante da condenação 

supera à 20% do valor da causa.

 Instada, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos 

autos (fl. 116).

 É o breve relatório. 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 diapasão, não verifico, in casu, a existência de quaisquer das 

hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, mormente quando 

inexistem na decisão embargada omissão, contradição ou obscuridade. 

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)

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 
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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.

In casu, diversamente do que aduz o requerente, houve o julgamento 

totalmente procedente da ação, com a condenação ao pagamento de 

honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, não 

vislumbrando-se portanto, valor excedente.

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.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT,28 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114988 Nr: 818-61.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA DE FREITAS, JESSICA 

AMARAL ANACLETO, WENDER PEDROSO DE BARROS, THIAGO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Autos nº. 818-61.2017.811.0102

Código nº. 114988

Vistos, etc.

Diante do transito em julgado certificado nos autos (pág. 948) EXPEÇA-SE 

a guia de execução penal definitiva dos acusados Thiago Garcia, Wender 

Pedroso, Jéssica Amaral Anacleto e Bruno Miranda de Freitas.

Quanto ao acusado Bruno Miranda de Freitas, uma vez que esta comarca 

não conta com unidade prisional para cumprimento de pena em regime 

fechado, e considerando que o condenado encontra-se recolhido na 

Comarca de Sorriso -MT, a guia de execução penal deverá ser 

encaminhada ao juízo da execução penal da respectiva comarca (art. 

1.547, CNGC/TJMT).

Após o cumprimento de todos os comandos insertos na sentença 

proferida nestes autos, ARQUIVEM-SE os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100686 Nr: 885-02.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CORREA, FELIPE DA SILVA GOMES, 

BRUNO MIRANDA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo 

Ministério Público, para: CONDENAR o acusado Fabiano Correia pela 

prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 

DESCLASSIFICAR a capitulação penal imputada ao réu Bruno Miranda de 

Freitas para o tipo incriminador descrito no artigo 28 da Lei nº 

11.343/2006. 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 a remessa dos autos, na forma do artigo 

383, § 2º, do CPP; ABSOLVER os acusados Fabiano Correa e Bruno 

Miranda de Freitas da imputação da prática dos crimes previstos nos 

artigos 35, da Lei n° 11343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.(...) fica a pena fixada, EM CARÁTER DEFINITIVO, EM 05 

(CINCO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 625 

(SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, 

“b”, do Código Penal.(...) Desse modo, com fundamento nos artigos 321 do 

Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA à 

condenada. Nada obstante, por entender necessário e adequado, 

aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, na forma dos artigos 282 e 

319 do diploma supracitado:1 – Comparecimento mensal em juízo para 

informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);2 – 

Recolhimento domiciliar nos dias de folga, bem como no período noturno, 

ressalvado o caso de comprovado emprego nesse período, (CPP, inciso V 

do art. 319);3 – Proibição de ausentar-se da Comarca, salvo autorização 

do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);4 – Não se apresentar embriagado ou 

sob o efeito de outra substância entorpecente.5 – Comprovar emprego 

assim que obtê-lo.6 – Não praticar outros crimes ou contravenções 

penais.7 – Não portar qualquer tipo de arma sem a autorização da 

autoridade competente.8 – Informar ao juízo, no prazo de 03 (três) dias, o 

endereço no qual pode ser intimado dos atos do processo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125133 Nr: 2266-35.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DE SOUZA DE JESUS

 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 nº: 2266-35.2018.811.0102

Código n° 125133

Vistos etc.

Retifico erro material constante na decisão à ref. 05, para constar que a 

audiência de instrução e julgamento está designada para 31 DE JANEIRO 

DE 2019 ÀS 14H40MIN, permanecendo incólume o restante da decisão.

 CUMPRA-SE.

Vera/MT, 03 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125466 Nr: 2437-89.2018.811.0102

 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: ELP, APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2437-89.2018.811.0102

 Código n°: 1254663

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, tendo 

em vista que o processo envolve interesse de incapaz.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123301 Nr: 1476-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARA HEPP RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1476-51.2018.811.0102

 Código n°: 123301

Vistos, etc.

CUMPRA-SE a decisão proferida no agravo de instrumento interposto pela 

parte autora, o qual deu provimento ao recurso para “reformar decisão 

agravada e determinar a imediata exclusão da negativação do nome da 

agravante, em decorrência do débito discutido nestes autos, até a decisão 

final do processo, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia 

de descumprimento, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais)”, expedindo-se 

as comunicações necessárias, para tanto.

SOLICITE-SE o retorno da carta precatória expedida a Comarca de São 

Paulo/SP (ref. 25 e 27). Caso não tenha sido cumprida a tempo da 

realização da audiência de conciliação, DESIGNE nova solenidade, nos 

termos da decisão já proferida nos autos.

CUMPRA-SE.

Vera/MT, 02 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106296 Nr: 803-63.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME GOMES MARTINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 803-63.2015.811.0102

 Código n°: 106296

Vistos, etc.

Inicialmente, quanto aos valores apreendidos nos autos, DETERMINO que 

se proceda na forma do artigo 63 da Lei n° 11.343/2006.

No mais, cumprida todas as determinações constantes da sentença 

proferida no processo, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 02 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112100 Nr: 1268-38.2016.811.0102

 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: IZABEL FAGUNDES

 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:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 

Contudo, a exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na 

forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento dos 

benefícios da gratuidade de justiça.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Vera/MT, 02 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125421 Nr: 2411-91.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:MT 7.430-A, PÉTRICK JOSEPH J. C. PONTES - 

OAB:MT/ 22.890-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO, 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 das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118868 Nr: 2378-38.2017.811.0102

 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: ISAIAS NOGUEIRA BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:OAB-MT 24.151B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Autos nº: 2378-38.2017.811.0102

 Código n°: 118868

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por ISAIAS 

NOGUEIRA BARROS DA SILVA contra BRADESCO SEGUROS S/A.

Remetido os autos da comarca de Sorriso/MT para a comarca de Vera/MT, 

este juízo suscitou o conflito negativo de competência, que foi julgado 

procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ref. 15).

Ante o exposto, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Sorriso/MT, com as anotações e baixas devidas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 02 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118360 Nr: 2176-61.2017.811.0102

 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: MAYCON JUNIO VIEIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Autos nº: 2176-61.2017.811.0102

 Código n°: 118360

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por MAYCON 

JUNIO VIEIRA MAGALHÃES contra BRADESCO SEGUROS S/A.

Remetido os autos da comarca de Sorriso/MT para a comarca de Vera/MT, 

este juízo suscitou o conflito negativo de competência, que foi julgado 

procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ref. 11).

Ante o exposto, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Sorriso/MT, com as anotações e baixas devidas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 02 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115288 Nr: 927-75.2017.811.0102

 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: NILCE MARIA TRASEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 
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OAB:17902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 927-75.2017.811.0102

 Código n°: 115288

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT – Seguro de danos 

pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, proposta 

por Nilse Maria Trasel contra Porto Seguro CIA de Seguros Gerais.

Remetido os autos da comarca de Sorriso/MT para a comarca de Vera/MT, 

este juízo suscitou o conflito negativo de competência, que foi julgado 

procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ref. 30).

Ante o exposto, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Sorriso/MT, com as anotações e baixas devidas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 02 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114177 Nr: 476-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO AUGUSTO DONATTI, SALETE IZABEL 

TELO DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 476-50.2017.811.0102

 Código n°: 114177

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que as partes acordaram quanto ao objeto 

da execução (ref. 36). A parte autora manifestou nos autios, pugnando 

pelo levantamento dos valores penhorados (ref. 27) em favor dos 

executados.

Verifico que razão assiste a parte exequente.

Assim, INTIME-SE a parte executuada para que indique uma conta para 

transferência dos valores penhorados.

 Após, correspondendo a conta apresentada com a dos executados, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado nestes autos, 

transferindo-se a quantia para a conta a ser indicada (observando-se o 

valor penhorado de cada executado à ref. 27).

De tudo cumprido, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, conforme 

já determinado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 02 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 
 

 
EDITAL N. 9/2018-CA 
 

 
O Excelentíssimo Senhor Doutor EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANATINGA, no uso de suas 
atribuições legais torna público o gabarito provisório do Teste Seletivo realizado em 
30.9.2018, a saber:  

 
QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 

01    X  21    X 
02   X   22    X 
03 X     23  X   
04    X  24 X    
05 X     25 X    
06 X     26    X 
07   X   27   X  
08   X   28   X  
09    X  29    X 
10   X   30   X  
11  X    31 X    
12    X  32  X   
13  X    33   X  
14  X    34 X    
15    X  35  X   
16  X    36  X   
17 X     37  X   
18  X    38 X    
19 X     39 X    
20   X   40  X   

 
Considerando o disposto no item 8.1 do Edital n.º 7/2018-CA, da divulgação do referido 
gabarito, caberá recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do primeiro 
dia útil subsequente à divulgação. 
 
De acordo com o item 8.2 do mencionado Edital, “os recursos deverão ser interpostos 
no Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Paranatinga, devidamente 
assinados.”  
 
Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do 
previsto no item 8.2, já mencionado. 
 
O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial.  
Se do exame de recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido.  
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Cumpra-se. 
 

Paranatinga/MT, 3 de outubro de 2018. 
 
EVINER VALÉRIO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 
PORTARIA Nº 62/2018-DF 

 
 
O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da 
Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado de 
Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e semanal, durante o período de 01 á 
31 de outubro 2018,  os seguintes servidores conforme escala abaixo; 
 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 05 Evelyn de A. Ayres Analista  

Judiciária 
(66) 99221-4245 evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

06 á 12 Edelvan Mezomo 
Maurer 

Gestor 
Judiciário 

(66) 99221-4245 edelvan.mezomo@tjmt.jus.br 

13 á 19 Edléia Magrassi de 
Lima Ferraz 

Analista  
Judiciária 

(66) 99221-4245 edleia.ferraz@tjmt.jus.br 

20 á 26 Mayara Adriano Gestora Geral 
de 1° Entrância 

(66) 99221-4245 
Ou (66)  

mayara.adriano@tjmt.jus.br 

27 á 31 Gustavo Teodoro de 
Souza 

Gestor 
Administrativo 

3 

(66) 99221-4245 gustavo.souza@tjmt.jus.br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 05 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

06 á 12 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

13 á 19 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

20 á 26 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

27 á 31 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 
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PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 
 

DIA JUIZ (A) 
06 e 07  DAIANE MARILYN VAZ  - VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ 
12, 13 e 

14 
VICTOR LIMA PINTO COELHO  - VARA ÚNICA DE BRASNORTE 

20 e 21 RICARDO FRAZON MENEGUCCI – VARA ÚNICA DE COLNIZA 
27,28  DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA – VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU 

 
Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem como o 
plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 

 
§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras e 
vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 
subsequente.  

 
§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil da 
semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes de 
suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 

 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início do 
horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário do Juiz 
Plantonista da Comarca. 

 
Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 
feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 

 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 
Polícia, com ciência  pessoal aos servidores escalados. 

 
 

Colniza/MT, 03 de outubro de 2018. 
 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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